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Adran 1

Cyflwyniad

Dyma Gynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2021/22. Mae’n egluro sut y
byddwn ni fel Cyngor yn defnyddio ein hadnoddau i roi gwasanaeth tai effeithiol
fydd yn gwella ansawdd bywyd, iechyd a lles tenantiaid sy’n byw o fewn y
Fwrdeistref Sirol.
Mae’r Cynllun Busnes hwn yn dangos bod
yna ddigon o gyllid o ran refeniw ac argaeledd
benthyca i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru
(SATC). Roedd Wrecsam ar y ffordd i gyflawni
SATC erbyn Rhagfyr 2020, ond, mae pandemig
Coronafeirws wedi cael effaith sylweddol ar
raglenni gwaith a gynlluniwyd. Cytunodd y
Gweinidog Tai a Llywodraeth ar estyniad y tu hwnt
i ddyddiad cau Rhagfyr 2020 ar gyfer awdurdodau
lleol Cymru lle bo angen. Mae Wrecsam bellach
yn anelu i gyflawni SATC ar gyfer ei stoc dai erbyn
Rhagfyr 2021.
Am y tair blynedd ddiwethaf, mae gwaith
adnewyddu sylweddol wedi digwydd ar eiddo
gwag. Mae’r gwaith yn cynnwys plastro helaeth y tu
mewn a’r tu allan gan roi safon uchel a gorffeniad i
denantiaid. Erbyn mis Tachwedd 2020, roedd 2,352
eiddo wedi ei adnewyddu. Mae hyn yn gyfystyr a
21.3% o’r stoc dai i gyd.
Mae’r Cynllun Busnes yn dangos ymrwymiad
Wrecsam i gyflawni SATC ac fe’i cefnogir gan fodel
ariannol 30 mlynedd sy’n cynnwys rhagdybiaethau
allweddol gan gynnwys lefelau rhent y dyfodol a
lefel chwyddiant.

Mae’r Cynllun Busnes yn:
• nodi’r buddsoddiad sydd ei angen i ddod â
chartrefi’r Cyngor at SATC erbyn Rhagfyr 2021
yn ogystal â buddsoddiad i’r dyfodol a chynnal
a chadw ar ôl hynny;
• esbonio’r hyn mae’r cyngor wedi’i gyflawni
dros y 12 mis diwethaf a beth yw ein camau
gweithredu allweddol ar gyfer 2021/22;
• rhoi ymrwymiad i gynyddu’r stoc dai drwy
Raglen Trefniant Prynu’n Ôl ac Adeiladu
Newydd; ac
• ein helpu ni i adolygu a diwygio
rhagdybiaethau ariannol yn y model ariannol
30 mlynedd.
Bydd y Cyngor yn parhau i adeiladu ar lwyddiant
blynyddoedd blaenorol a sicrhau ei fod yn parhau o
fewn targed i gyflawni’r rhaglen fuddsoddi cyfalaf o
£58.9 miliwn ar gyfer 2021/22.
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Effaith Pandemig Coronafeirws ar Wasanaethau’r
Cyngor
Ers dechrau Mawrth 2020 mae ein bywydau a’n
hamodau gwaith wedi newid. daeth cyfnod na
welwyd erioed ei debyg a sawl her i awdurdodau
lleol, sefydliadau, ysbytai, busnesau ac unigolion.
Roedd rhaid i awdurdodau lleol newid eu
blaenoriaethau ac arferion gwaith yn gyflym er
mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth.
Ar 23 Mawrth 2020, penderfynodd y Cyngor roi’r
gorau i bob gwasanaeth dianghenraid. Caewyd
pob un o adeiladau’r Cyngor i’r cyhoedd a dim ond
gwasanaethau hanfodol oedd ar gael. Lle roedd
modd, gofynnwyd i staff weithio o’u cartrefi er
mwyn cadw pawb yn ddiogel a lleihau’r perygl o
ledaenu’r firws.
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Dechreuodd y Cyngor gyflawni rôl leol a
rhanbarthol, i gynllunio ac ymateb i’r effaith ar
ddarparu gwasanaeth, llywodraethu, lles staff, yr
economi a’r gymuned ehangach. Dechreuodd y
gwaith ar unwaith o ddatblygu nifer o asesiadau
risg a mesurau rheoli Covid-19, er mwyn
sicrhau diogelwch staff oedd angen cyflwyno
gwasanaethau hanfodol. Cytunwyd ar broses
fewnol lle roedd angen i Reolwyr baratoi a
chyflwyno cyfres o ddogfennau i’r Prif Swyddog
eu hystyried a’u cymeradwyo gan yr Uwch Dîm
Arwain cyn y gellid datgloi gwasanaeth.
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Daeth y gwaith buddsoddi cyfalaf ar wella’r stoc dai
i ben am sawl mis yn dilyn canllawiau Llywodraeth
Cymru a safonau’r diwydiant tra roedd Asesiadau
Risg yn cael eu cynnal ac arferion diwygiedig yn
cael eu ffurfioli er mwyn i Gontractwyr allu dod yn
ôl i’r safle a chychwyn gweithio’n ddiogel. Ar ôl i’r
gwaith ail-gychwyn mae staff Tai ac Economi yn y
maes gwaith hwn yn bennaf yn gweithio o gartref
ac yn teithio yn uniongyrchol i safleoedd. Mae
Asesiadau Risg wedi bod yn hanfodol er mwyn
sicrhau fod gwasanaethau yn cael eu gweithredu
mewn ffordd ddiogel, gan amddiffyn staff a’r
gymuned leol hefyd.
Penderfynodd y Cyngor hefyd ddod a holl waith
atgyweirio tai dianghenraid i ben oherwydd y
pandemig. Golygodd hyn fod pob gwaith ar wahân
i waith trwsio brys wedi ei atal. O 23 Mawrth hyd
ddiwedd Tachwedd 2020, mae 7717 o waith brys,
hanfodol a thrwsio cyffredinol wedi ei wneud. Yn
ystod y cyfnod hwn cafodd peth o’r gwaith trwsio
ymatebol ei ddatgloi a dechreuodd y gwaith ar
drwsio toeau a’r gwaith trwsio brys.
Ar y 1 Gorffennaf, rhoddwyd cymeradwyaeth i
ddatgloi’r gwasanaeth Eiddo Gwag mewnol a
dechreuodd gwaith ar y safle mewn dull graddol,
fesul cam er mwyn rheoli’r risg i staff a’r cyhoedd
yn ehangach. Roedd Swyddogion yn gwybod am
groes-heintio posibl ar safleoedd ac os na chai
ei reoli’n gywir y gallai arwain at nifer o staff a
gweithredwyr yn gorfod hunan-ynysu. Cynlluniwyd
adnewyddu eiddo gwag mewn modd fyddai’n
caniatáu digon o adnoddau er mwyn cwblhau’r
gwaith mewn eiddo gan gadw pellter cymdeithasol
bob amser. Ers datgloi eiddo gwag ar 13 Gorffennaf
2020 rydym wedi adnewyddu 82 eiddo yn llawn,
gan gryfhau tenantiaeth a lleihau atebolrwydd
trwsio parhaus. Wrth i’r cyfyngiadau lacio, mae
cynlluniau wedi eu gwneud a’u gweithredu i
ddatgloi mwy o feysydd o fewn y gwasanaeth.
Mae’n amlwg fod y pandemig wedi cael effaith ar
berfformiad a rhaglenni gwaith eleni. Mae

targedau a chyllidebau wedi eu diwygio a bydd
hynny’n effeithio ar y rhaglenni a gynllunnir ar gyfer
2021/22.
Yn ystod y cyfnod clo, nodwyd staff fyddai ar gael
i helpu a chefnogi gwasanaethau hanfodol er
mwyn cynorthwyo’r rhai mwyaf diamddiffyn yn
ein cymunedau. Trefnwyd i adleoli rhai staff hefyd
er mwyn helpu mewn meysydd gwasanaeth eraill
megis gweithio i gynnal y ganolfan flaenoriaethu
dros dro ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, a
sefydlwyd i gefnogi’r gwaith o gael gwared ar y
rhai oedd yn cysgu ar y stryd er mwyn rhoi llety
mwy diogel iddynt, casglu a danfon pecynnau cinio
ysgol, danfon bwyd i’r digartref mewn llety dros
dro, a hyrwyddo cadw pellter cymdeithasol yng
nghanol y dref.
Oherwydd pandemig Covid-19 a’r cyfnod clo,
anogwyd y Cyngor i weithredu ar unwaith i
adolygu ei ffyrdd presennol o weithio, ei brosesau
a’i arferion er mwyn sicrhau fod gwasanaethau
hanfodol yn parhau yn ystod y sefyllfa frys
annisgwyl.
Mae ffyrdd newydd o weithio wedi eu profi a’u
cyflymu drwy’r pandemig ar draws y Cyngor. Mae
enghreifftiau o newidiadau arloesol yn cynnwys
gwelliannau wrth ddefnyddio technoleg ddigidol a
newidiadau i’r ffordd y mae’r Cyngor yn gweithredu
a’r ffyrdd y mae prosesau democrataidd wedi
eu cyflawni drwy gynnal rhai o gyfarfodydd
Pwyllgorau’r Cyngor dros y we.
Gwnaed mwy o ddefnydd hefyd o gyfathrebu
digidol drwy feddalwedd fel Zoom, Teams,
WhatsApp a Skype for Business, er mwyn galluogi
Aelodau Etholedig, swyddogion a Rheolwyr i gadw
mewn cysylltiad. Yn ogystal â hynny, datblygwyd
ffurflenni gwe. Mae’r ffurflenni â hyn wedi galluogi
i wasanaethau barhau ac i gwsmeriaid dderbyn
cymorth mewn meysydd lle bu mwy o alw am
gymorth a chefnogaeth. Defnyddiwyd mwy ar y
cyfryngau cymdeithasol hefyd er mwyn casglu
gwybodaeth a rhannu negeseuon yn gyflym i
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denantiaid a chwsmeriaid am wasanaethau a
chymorth.
Mae cyswllt o ran gwasanaethau Tai ar y cyfryngau
cymdeithasol wedi cynyddu’n sylweddol, gan ateb
ymholiadau a chyfeirio tenantiaid at wasanaethau
ac asiantaethau eraill am gymorth. Ers y cyfnod
clo, mae 495 o negeseuon wedi eu cyhoeddi ar
y cyfryngau cymdeithasol, gyda gwybodaeth
oedd yn berthnasol i denantiaid. Gan nad oedd
gan bob un o’n tenantiaid fynediad at y cyfryngau
cymdeithasol (a chyfran helaeth o’r rhai dros
70 oed mae’n debyg), cynhyrchwyd cylchlythyr
hefyd gyda gwybodaeth am asiantaethau a allai
helpu a chafodd ei bostio i bob tenant dros 70
oed. Gan fod yr wybodaeth yn newid mor gyflym
yn ystod y cyfnod hwn, gofynnwyd i deulu neu
ffrindiau’r tenantiaid hyn oedd ar y cyfryngau
cymdeithasol, ddilyn ein tudalennau, gan mai
dyma’r ffordd gyflymaf o gyfathrebu unrhyw newid
i’r gwasanaeth.
Mae Covid wedi gwneud i’r Cyngor ail-ystyried
y ffordd y mae’n gweithio, gan herio casgliadau’r
ffyrdd traddodiadol o weithio a defnyddio dulliau
newydd o reoli a gweithio mewn tîm. Mae
diwygio arferion wedi moderneiddio ein ffordd
o weithio’n gyflym gan gynnal a chyflwyno nifer
o’n gwasanaethau ar yr un pryd. Mae nifer uwch
o’r gweithlu bellach yn gallu gweithio o bell sydd
wedi eu galluogi i gyflawni eu rolau dros gyfnod y
pandemig.
Mae’r gwasanaeth Atgyweirio bellach yn defnyddio
cymorth fideo sef system newydd a ddatblygwyd
gan gyflenwr Cloud Dialogues ac fe’i defnyddir ar
gyfer gwaith ailwampio. Mae’r system yn galluogi’r
Cyngor i anfon neges at denant, ac wrth iddyn nhw
glicio ar y neges mae’n agor camera yn awtomatig
ar eu ffon clyfar. Yna gall y sawl sy’n derbyn yr
alwad neu’r Swyddog Technegol weld ar sgrin y
cyfrifiadur yr hyn y mae’r tenant am ei ddangos.
Mae hyn yn golygu y gall staff naill ai eu cynghori
sut i drwsio’r diffygion bychain eu hunain, yn gywir
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blaenoriaethu gwaith trwsio neu i greu rhestr
fanwl o ddeunyddiau fel y gellir gwneud y gwaith
ar eu hymweliad cyntaf. Mae hefyd yn lleihau
sawl gwaith y bydd staff yn mynd i eiddo sydd
â phreswylwyr ynddo, gan warchod pawb rhag
Covid-19.
Er bod peth cynnydd wedi ei wneud mewn
cyfnod mor fyr, mae’n rhaid i’r ffyrdd newydd o
weithio barhau a dod yn rhan o’n trefn er mwyn
sicrhau bod gennym gyngor modern a gwydn.
sy’n gallu darparu gwasanaethau effeithiol i’r
cyhoedd yn y dyfodol. Mae defnydd effeithiol o
dechnoleg newydd yn ganolog i Ffyrdd Modern
o Weithio. Gyda’r dechnoleg a’r sgiliau cywir,
gall ein cwsmeriaid gael mynediad at fwy o’n
gwasanaethau’n effeithiol, cysylltu â ni’n well a
gellir cefnogi cymunedau lleol yn well hefyd.
Wrth i ni ddatgloi ein gwasanaethau, ailintegreiddio rhai gwasanaethau a chynllunio i adfer
ein gweithlu, mae’r Cyngor wedi ymrwymo i beidio
â dim ond dychwelyd at ein hen ffyrdd o weithio,
ond sicrhau fod y cynlluniau adfer yn defnyddio’r
ffyrdd modern a hyblyg o weithio sydd wedi bod ar
waith yn ystod y cyfnod hwn.
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Adran 3

Blaenoriaethau ac Amcanion Cynllun y Cyngor
Blaenoriaethau Allweddol
Gwasanaethau Tai 2021/22
Mae gan yr adran Tai ac Economi nifer o
flaenoriaethau sy’n cyfrannu at Gynllun y Cyngor
2020-23. Dyma’r blaenoriaethau sy’n benodol ar
gyfer y Cynllun Busnes:
• darparu rhaglen buddsoddi cyfalaf er mwyn
cyflawni’r Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn
Rhagfyr 2021;
• cynyddu stoc dai’r Cyngor drwy’r Rhaglen
Adeiladu a Phrynu, sy’n cynnwys tai newydd
eu hadeiladu i’n tenantiaid;
• ailfodelu ac ailwampio’r stoc tai gwarchod;
• lleihau digartrefedd, a’r angen i unrhyw un
gysgu allan;
• ailymweld ac adolygu modelau darparu
gwasanaeth er mwyn cefnogi’r rhai digartref
ac yn enwedig y rhai sy’n cysgu tu allan;
• cynnal tenantiaethau;
• rheoli eiddo gwag gan gynnwys ailwampio
mawr mewn eiddo gwag;
• atgyweirio a chynnal a chadw stoc tai ar ôl
cyflawni SATC; a
• parhau i wella gwasanaeth.
Cymeradwywyd Cynllun y Cyngor am y tro cyntaf
yn 2017 ac mae’n nodi 14 o amcanion ar draws
pedair thema’r Economi, Pobl, Lle a Threfniadaeth.
Mae’r Cynllun yn cael ei adolygu’n flynyddol ac ar
ddiwedd 2018 heriodd yr Aelodau bod y Cynllun yn
rhy eang ar gyfer cyllideb sy’n lleihau a’r adnoddau
sydd gan y Cyngor.
Mewn ymateb i hyn, diffiniwyd gweledigaeth
gliriach ar gyfer y pedair thema, a chytunwyd ar set
lai a manylach o flaenoriaethau canol blwyddyn, yn
unol â’n hamcanion lles, gyda gweithgareddau clir i
fod yn brif ffocws i’n gwaith.

Y blaenoriaethau hynny yw:
• Datblygu’r Economi;
• Sicrhau bod pawb yn ddiogel;
• Sicrhau Cyngor modern a chryf;
• Gwella’r amgylchedd;
• Gwella addysg uwchradd;
• Hybu iechyd a lles da (gyda ffocws ar wella
gwasanaethau plant).
Drwy gydol y flwyddyn hon mae Cynllun y Cyngor
wedi ei adolygu mewn ymateb i’r pandemig er
mwyn sicrhau ei fod yn rhoi ystyriaeth i’r cynllunio
ar gyfer adferiad sydd ar y gweill ar hyn o bryd yn
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.
Mae Chwe Bwrdd Blaenoriaeth yn gyfrifol am
gyflawni’r blaenoriaethau ac adrodd am gynnydd
yn erbyn cerrig milltir, mesurau a thargedau y
cytunir arnynt yn y Cynllun. Mae aelodau’r byrddau
hyn yn cynnwys Prif Swyddogion ac Aelodau
Arweiniol. Mae chwe Bwrdd Blaenoriaeth y
Cyngor yn gofyn am ein cynnydd bob chwarter
ac adroddiad ar gynnydd ddwywaith y flwyddyn i
Fwrdd Gweithredol y Cyngor.
Mae Gwasanaethau Tai ac Economi yn darparu
nifer o flaenoriaethau corfforaethol Cynllun y
Cyngor ac mae’r canlynol yn cael sylw ar gyfer
2020-2023 o fewn y flaenoriaeth, Sicrhau fod pawb
yn ddiogel:
Buddsoddi mewn safonau a gwasanaethau tai
• Cynyddu ein stoc dai gyda’n cynlluniau tai
newydd ym Mhlas Madoc a Nant Silyn a
chaffael eiddo addas;
• Gwella safon ein stoc dai drwy gwblhau Safon
Ansawdd Tai Cymru, gweithredu’r Safon
Addas i’w Osod yn Lleol a diffinio manyleb y
Cyngor ar gyfer tai carbon isel/sero ar gyfer
hen gynlluniau a chynlluniau newydd;
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• Gwella pa mor effeithiol ac ymatebol yw’n
Swyddfeydd tai, gan sicrhau ein bod yn
gwneud y defnydd gorau o dechnoleg a ffyrdd
modern o weithio; a
• Datblygu cyflenwad ac ansawdd ein tai
gwarchod, a symud ymlaen gyda buddsoddiad
drwy ein Rhaglen Ailwampio Tai Gwarchod.

Lleihau Digartrefedd
• Darparu Strategaethau Digartrefedd a Chysgu
Tu Allan i gefnogi pobl sydd wedi colli eu
llety ac nad ydynt yn derbyn gwasanaethau
cefnogaeth ar hyn o bryd fel rhan o gamau
gweithredu ehangach i leihau amlygrwydd
digartrefedd, gan gynnwys rhoi argymhellion
Adroddiad y Grŵp Gweithredu ynglŷn â
Digartrefedd ar waith;
• Cefnogi cynaliadwyedd tenantiaethau a
lleihau’r risg o droi pobl allan drwy lansio
Gwasanaeth Cynhwysiant Ariannol newydd,
datblygu ‘cefnogaeth cyn tenantiaeth’
ac ehangu’r Asiantaeth Gosod Tai Lleol i
gynyddu’r dewisiadau sydd ar gael o ran tai i’r
rhai sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref.
• Gweithredu’r Grant Cymorth Tai newydd sy’n
cyfuno grantiau a ddarparwyd yn flaenorol o
dan Cefnogi Pobl, Atal Digartrefedd a Rhentu
Doeth Cymru.

Nodau Lles Cymru
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015 yn ceisio gwella lles cymdeithasol,
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru
drwy ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus
weithio gyda’i gilydd i greu Cymru gynaliadwy.
Ei nod yw creu Cymru y byddwn ni gyda am fyw
ynddi, rŵan ac i’r dyfodol. Mae’n nodi saith Nod
Lles annibynnol i Gymru ac mae’n rhaid i bob corff
cyhoeddus weithio tuag atynt.
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I gefnogi’r Cyngor i wneud penderfyniadau, mae’r
pump ffordd o weithio yn y Ddeddf Lles Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) wedi eu mabwysiadu. Mae Wrecsam
hefyd wedi bodi dwy nod ychwanegol, y Gymraeg a
blaenoriaethu rhai diamddiffyn.
Mae’r egwyddorion cynllunio hyn yn adlewyrchu’r
egwyddorion datblygu cynaliadwy a ddiffinnir o fewn
Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ond hefyd
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)
2014 a Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016.
Mae’r saith egwyddor yma yn rhan greiddiol o’r Cynllun
Busnes:

• Cydweithio

• Integreiddio
LLES

• Diamddiffyn

• Ymgysylltu

• Atal

• Cymraeg

• Hirdymor
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Adran 4

Rheoli a Chynnal y Stoc Dai
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn un o’r
awdurdodau lleol mwyaf yng Nghymru sy’n cadw
stoc.
Mae adran Tai ac Economi’r Cyngor yn anelu at
wella ansawdd bywyd, iechyd a lles tenantiaid sy’n
byw ym Mwrdeistref Wrecsam.
Mae’n gwneud hyn drwy ddarparu 11,044 o dai
rhent i denantiaid a’u teuluoedd sydd wedi eu
rheoli’n dda, yn glyd, cynnes a chyda cyfleusterau
modern i greu tenantiaethau cynaliadwy. Mae’r
gwasanaeth yn gweithio’n agos gyda Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig, y sector rhentu preifat,
Datblygwyr a’r Asiantaeth Gosod Lleol er mwyn
darparu tai yn y Fwrdeistref Sirol.
Mae’r gwasanaeth tai yn cael eu rheoli drwy
6 Swyddfa Tai datganoledig sy’n rhan o’r
Gwasanaethau Tai ac Economi. Mae’n darparu
ystod o wasanaethau gan gynnwys casglu incwm,
gweinyddu’r cofrestr tai, dyraniadau, rheoli tai,
gorfodi tai, gwaith trwsio ymatebol, gwelliannau
cyfalaf, cyfranogiad tenantiaid, cymorth tai, tai
gwarchod ac atal digartrefedd.
O’r 7 Tachwedd 2020, roedd stoc tai’r Cyngor yn
cynnwys:

MATH O EIDDO
Fflat un ystafell
Byngalo
Fflat
Tŷ
Lloches
CYFANSWM STOC DAI

NIFER
33
1052
2448
6852
659
11,044

O fewn portffolio’r Cyfrif Refeniw Tai mae hefyd
2,071 garej a 39 siop wedi’u lleoli ar stadau tai ar
draws y Fwrdeistref Sirol.

Tenantiaethau Tai
Yn ystod 2020, parhaodd y timau Tenantiaethau
Tai i ddarparu gwasanaeth drwy gydol y cyfnod
clo. Roedd Swyddfeydd Tai wedi cau i’r cyhoedd
ond bu staff yn gwneud galwadau ffon i wirio lles
eu tenantiaid i gyd. Ym mis Rhagfyr 2020, roedd
25,000 o alwadau ffon lles wedi eu gwneud.
Cysylltwyd a phob tenant o leiaf unwaith ac mae’r
Cyngor wedi dal ati gydag ail rownd o alwadau lles.
Pan na lwyddwyd i gysylltu gyda thenantiaid dros
y ffon, anfonwyd llythyr atyn nhw yn gofyn iddyn
nhw gysylltu a bu staff yn parhau i gysylltu a phob
tenant diamddiffyn.
Mae’r gefnogaeth a gynigwyd yn cynnwys cyngor
a chefnogaeth ariannol, cymorth i gyflwyno
ceisiadau Credyd Cynhwysol a Thaliadau Dewisol
Tai, trefnu cynlluniau talu rhent fforddiadwy
gyda thenantiaid ar ffyrlo, cyfeirio at Gymdeithas
Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam am barseli bwyd,
danfon presgripsiwn a neges. Bu swyddogion
hefyd yn hyrwyddo gwasanaethau allai fod o fudd
i denantiaid oedd yn hunan-ynysu ac yn cyfeirio
at asiantaethau fel Age Cymru am wasanaeth
gwneud ffrindiau, cyfeirio am achosion o drais yn y
cartref, iechyd meddwl, cyngor a chymorth gydag
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Bu swyddogion
hefyd yn cynghori ynglŷn â’r ddarpariaeth prydau
ysgol am ddim ac yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn
â thwyll er mwyn cadw tenantiaid diamddiffyn yn
saff. I rai tenantiaid, y galwadau yma oedd y cyfle
cyntaf i siarad gyda rhywun gan eu bod yn ynysig
iawn, ac roedd y tenantiaid i gyd yn croesawu ac yn
gwerthfawrogi’r galwadau yma.
Roedd Gofalwyr Ystadau yn parhau i wneud y
gwaith hanfodol o wirio ardaloedd cymunedol a
chael gwared â dipio anghyfreithlon, gan gadw’r
ystadau’n lân ac yn ddiogel.
Parhaodd y gwasanaeth tai gwarchod i ddarparu
gwasanaeth llawn i bobl hŷn a’r rhai diamddiffyn,
gyda Wardeiniaid yn cynnig mwy o wasanaeth gan
gynnwys siopa am nwyddau, casglu presgripsiwn
8
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ayyb. Sicrhaodd Wardeiniaid bod ardaloedd
cymunedol yn cael eu glanhau’n rheolaidd er
mwyn sicrhau diogelwch pob tenant yn yr unedau.
Cynhaliwyd gwiriadau lles dros intercom neu dros
y ffôn a nodwyd unrhyw anghenion ychwanegol.
Mae staff tai bellach wedi argymell rhai o’u
dyletswyddau oedd wedi eu hatal dros dro yn
ystod y cyfnod clo cyntaf, megis adfer dyledion
rhent a chofrestru tenantiaid newydd.
Mae’r gwasanaeth Tenantiaethau Tai wedi wynebu
ailstrwythuro a datblygwyd tîm Dyraniadau
newydd, fydd yn cymryd y cyfrifoldeb cyn bo
hir dros ddyrannu eiddo’r Cyngor ar draws y
Fwrdeistref Sirol. Bydd y cyfrifoldeb dros reoli’r
denantiaeth yn aros gyda’r Swyddfa Dai leol.
Bydd Swyddogion Cymdogaeth a Thenantiaeth yn
fwy gweladwy ar y stadau, gan greu perthnasau
agosach gyda thenantiaid. Rhoddir sylw ar
gynaliadwyedd a gwella amgylchedd, cynorthwyo
tenantiaid i integreiddio a bod yn rhan o’r gymuned
ehangach. Bydd swyddogion hefyd yn cynorthwyo
i sicrhau fod safon well yr eiddo gwag sydd
newydd eu hailwampio yn cael ei gynnal gan
denantiaid newydd, ac mae cymorth parhaus i’r
rhai allai fod yn ddiamddiffyn ac angen mwy o
gefnogaeth tenantiaeth.
Gyda’r ailstrwythuro, gwelwyd hefyd fod swydd
newydd Swyddog Cynhwysiant Ariannol wedi ei
chreu ar gyfer pob Swyddfa Dai. Eu rôl gyntaf yw
gwneud yn fawr o incwm tenantiaid, a thrwy hynny
eu cynorthwyo i dalu eu rhent, unrhyw ddyledion a
chynorthwyo i wella cynaliadwyedd tenantiaethau.
Dros y 12 mis nesaf gobeithir y byddwn yn gweld
mwy o denantiaethau’n cael eu cynnal, dyledion
rhent yn sefydlogi a lle bo modd yn gwella.
Roedd yr adborth cychwynnol i’r rolau Swyddog
Cynhwysiant Ariannol a’r gefnogaeth maen nhw’n
ei rhoi yn gadarnhaol
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Y Gofrestr Tai Cyngor
Yn ystod 2017/18 cyflawnwyd 849 o ddyraniadau’r
Cyngor sydd yn gynnydd yn y nifer o ddyraniadau
yn 2018/19 a oedd yn 736.

DYRANIADAU
Rhestr Aros
Trosglwyddo
Digartref
CYFANSWM

2018/19
385 (52%)
212 (29%)
139 (19%)
736

2019/20
407 (49%)
257 (31%)
172 (20%)
836

Ym mis Rhagfyr 2020 roedd yna 2,713 o ymgeiswyr
wedi eu cofrestru ar gofrestr tai’r Cyngor. Mae
Atodiad 1 yn dangos gwybodaeth perfformiad ar
gyfer y Gwasanaethau Tai yn 2020/21.
Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda nifer o
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac mae
wedi arwyddo cytundeb enwebu. Mae’r cytundeb
yn ymwneud â pheth eiddo gaiff ei osod gan
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn y
fwrdeistref, a chaiff y Cyngor gynnig beth hawl i
enwebu ymgeiswyr addas sydd wedi eu cofrestru
ar gofrestr tai’r Cyngor, er mwyn iddyn nhw eu
hystyried:
Cymdeithas Grŵp Cynefin
Cymdeithas Dai Habinteg
Gogledd Cymru a Chymdeithas Dai’r Gorllewin
Adra
Cymdeithas Dai First Choice

Cynllun Busnes y Cyfrif
Refeniw Tai 2020/21

Hyd at yr adeg pan gafodd newidiadau i
ddeddfau’n effeithio ar y Cymhorthdal Cyfrif
Refeniw Tai eu gweithredu yn 2015, prif fodd y
Cyngor o gefnogi tai fforddiadwy oedd drwy
waith partneriaeth gyda’r Cyfrif Refeniw Tai.
Drwy weithio gyda’n gilydd ar ddarnau o dir y
cytunir arnynt a chael mynediad at grantiau gan
Lywodraeth Cymru, mae nifer o ddatblygiadau tai
fforddiadwy wedi eu dwyn ymlaen a byddant yn dal
i gael eu dwyn ymlaen. Er bod y datblygiadau yn
parhau i fod yn asedau sy’n eiddo i’r Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig, mae’r Cyngor wedi
cymryd yr hawl dyfarnu dros yr eiddo er mwyn
cartrefu pobl o’i restr aros ei hun.

Digartrefedd a Chysgu ar y Stryd
Ym mis Rhagfyr 2018 cymeradwyodd Bwrdd
Gweithredol y Cyngor Strategaeth a Chynllun
Gweithredol Digartrefedd Wrecsam. Mae’r Cyngor
wedi mabwysiadu Strategaeth Cysgu ar y Stryd
mewn perthynas a’i Strategaeth Digartrefedd a
Strategaeth Digartrefedd Rhanbarthol Gogledd
Cymru. A’r cyswllt cyffredin rhyngddyn nhw i
gyd yw y byddan nhw’n dod yn ddigartref yng
Nghymru ac yn y Fwrdeistref Sirol. Gweledigaeth
gyffredinol Strategaeth Digartrefedd Wrecsam yw:
“Gweithio mewn partneriaeth i atal a lleihau
digartrefedd, ac atal yr angen i neb gysgu ar y
stryd.”
Mae diweddu’r angen i gysgu ar y stryd yn
flaenoriaeth genedlaethol a lleol. Mae angen
gwasanaethau cefnogi cydlynol allgymorth, galw
heibio a rhai preswyl, wedi eu cyflwyno mewn
partneriaeth ag eraill gan gynnwys darparwyr
gwasanaethau tai, gofal iechyd, cyflogaeth a
chefnogaeth. Mae’n rhaid i’r gwasanaethau hyn
ganolbwyntio ar yr unigolyn, bod ar gael yn eang,
yn hygyrch ac wedi targedu anghenion pobl sy’n
cysgu ar y stryd er mwyn darparu dewis amgen
wedi’i bersonoli yn hytrach na chysgu ar y stryd.

Yn ystod y 2 wythnos o gyfri’r rhai oedd yn cysgu
ar y strydoedd ym mis Hydref 2019, roedd 405 o
bobl yn cysgu ar y stryd ar draws Cymru. Cynnydd
o 17% o’i gymharu â 2018. Ar noson cyfri’r rhai oedd
yn cysgu ar y stryd yn Wrecsam a ddigwyddodd
rhwng 10pm ddydd Iau 7 a 5am dydd Gwener 8
Tachwedd 2019, gwelwyd 21 o bobl yn cysgu ar y
stryd yn Wrecsam. Roedd hyn yn ostyngiad yn nifer
y rhai oedd yn cysgu ar y stryd y flwyddyn flaenorol
sef 24.
Fel rhan o’i ymateb i bandemig Covid-19 a’r
argyfwng iechyd dilynol, ar 24 Mawrth 2020,
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllaw i
Awdurdodau Tai Cymru “Coronafeirws (Covid-19):
cefnogaeth awdurdodau lleol i’r rhai sy’n cysgu
ar y stryd yng Nghymru” er mwyn penderfynu
beth fyddai’n dderbyniol fel llety amgen. Er mwyn
helpu i atal lledaeniad coronafeirws, cyfarwyddodd
Llywodraeth Cymru yr holl awdurdodau lleol yng
Nghymru i helpu pawb sy’n cysgu ar y stryd ac
i’w hailgartrefu mewn llety addas. Daeth yn Glir
nad yw’n addas cynnig ‘lle ar lawr’ neu’r ‘podiau’ ar
gyfer llety dros dro.
Roedd ailgartrefu’r rhai sy’n cysgu ar y stryd ar
gychwyn y pandemig yn creu nifer o heriau gan
fod angen i’r Cyngor ddod o hyd i lawer o unedau
llety mawr addas a hunan-gynhaliol yn gyflym.
Gwnaed ymholiadau cychwynnol i gaffael llety o
ffynonellau addas, fyddai fel arfer yn cynorthwyo,
gyda llety dros dro mewn argyfwng. Gwelwyd
fod y ffynonellau yma yn cael eu defnyddio gan
asiantaethau eraill i weithwyr allweddol oedd
angen ynysu er mwyn cadw gwasanaethau
hanfodol fel y GIG yn mynd, ac er mwyn amddiffyn
eu teuluoedd rhag lledaeniad posibl Covid-19.
Roedd dewisiadau eraill fel gwestai / tai llety a
gwely a brecwast allai gynnig llety addas, wedi
cau yn unol â rheoliadau Covid-19 neu ddim am
gymryd ein grŵp cleientiaid penodol.
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Doedd gan y Cyngor ddim dewis ond chwilio am
lety y tu allan i’r sir. Gwelwyd er fod dewis arall
ar gael, dim ond rhan o’r cyfleuster y gellid ei
ddefnyddio oherwydd fod yr awdurdod lleol gwadd
hefyd yn defnyddio’r cyfleuster ar gyfer llety brys.
Gweithredodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder bolisi
o ryddhau’n gynnar o’r carchar er mwyn atal
lledaeniad Covid-19 drwy garchardai. Arweiniodd
hyn at lenwi eiddo a gymeradwywyd yn gyflym ac
achosodd hynny bwysau ychwanegol i ailgartrefu
y rhai oedd heb lety o ganlyniad i hyn.
Ychwanegodd hyn at y pwysau ail-gartrefu.
O ganlyniad, roedd ar y Cyngor angen llety dros
dro oedd yn bodloni anghenion y canllaw iechyd
cyhoeddus ar gyfer y rhai oedd yn ddigartref a’r
rhai oedd yn ddigartref ac yn cysgu ar y stryd.
Gydag arian gan Lywodraeth Cymru, llwyddodd
y Cyngor i gael llety dros dro ar les tymor byr ar
gampws Prifysgol Glyndwr Wrecsam gan gynnig
llety dros dro i’r rhai oedd yn cysgu ar y strydoedd,
mewn llety dros dro yn ystod y cyfnod clo brys.
Roedd mwyafswm o 30 i gael llety ar y tro ym
Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, ac yn ogystal a
hynny, roedd darpariaeth llety y tu allan i’r sir,
mewn gwely a brecwast, mewn Llety dros dro gan
y Cyngor ac yn eiddo’r Asiantaeth Gosod Lleol.
Yn ystod y pandemig, roedd cynnydd o 173% yn y
defnydd o lety dros dro. Ar 23 Mawrth 2020, roedd
100 aelwyd mewn llety dros dro o’i gymharu a 273
aelwyd ar 26 Mehefin 2020.
Drwy gydol cyfnod cyntaf y pandemig pan
oedd y rhai oedd yn cysgu ar y strydoedd wedi
eu cartrefu ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam,
gweithiodd y Cyngor mewn partneriaeth agos
gydag asiantaethau eraill er mwyn sicrhau fod
gan unigolion gefnogaeth angenrheidiol i aros
yno a bod eu hanghenion iechyd a lles yn cael eu
bodloni. Roedd y fenter hon yn llwyddiant o ran
galluogi’r Cyngor i cefnogaeth benodol a dwys i’r
11

rhai oedd gynt yn ddigartref, ac mewn sawl achos,
eu helpu i wella eu hiechyd, cyflogaeth a chartref.
Parhaodd swyddogion i weithio gyda’r unigolion
yma er mwyn sicrhau llety tymor hir iddynt gyda’r
gefnogaeth angenrheidiol rhag iddynt ddychwelyd
i’r strydoedd neu wynebu bod yn ddigartref
unwaith eto.
Mae’r sefyllfa gartrefu benodol âchoswyd gan
Covid-19 hefyd wedi arwain at fwy o chwalu
perthnasau a rhwystro unrhyw gamau ataliol fyddai
wedi digwydd o’r blaen. Mewn sefyllfaoedd ble
roedd pobl yn gwarchod, roedd unigolion wedi
dod yn ddigartref oherwydd pryderon y byddai
aelodau o’r teulu yn torri rheoliadau ac yn cael
cyswllt agos ag eraill. Yn ogystal â hyn, gwahanodd
rhai teuluoedd oherwydd fod gweithwyr allweddol
yn pryderu am ledaenu Covid-19 ymysg y teulu
neu ddal Covid-19 ganddyn nhw ac felly na allen
nhw weithio mwyach; ac arweiniodd hyn at rai yn
gorfod gadael yr aelwyd.
Yn ogystal, mae’r galw am angen blaenoriaethol o
fewn Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi eu tynnu oddi
yno, a thrwy hynny mae gan awdurdodau lleol
ddyletswydd statudol i roi llety i nifer fwy o bobl
sy’n ddigartref.
Roedd y Cyngor yn llwyddiannus yn sicrhau
cyfran o’r arian cyfalaf ac mae’n gweithio mewn
partneriaeth gyda Clwyd Alyn i gyfnewid y
cyfleuster cysgod dros nos yn Nhŷ Nos sydd
bellach yn anaddas, gyda hwb blaenoriaethu
Addas, gan gynnwys llety hunangynhaliol,
cyfleuster swyddfa gyda lle i wasanaethau cefnogi
fydd yn hwyluso ailgartrefu unigolion digartref
ac yn eu galluogi i dderbyn cefnogaeth briodol
i gadw tenantiaeth a symud i lety diogel. Caiff
cynrychiolaeth a chefnogaeth aml-asiantaeth ei
fabwysiadu er mwyn sicrhau bod y gefnogaeth
angenrheidiol yn cael ei rhoi gan gynnwys
cefnogaeth i rai ag anghenion cymhleth.
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Bydd y model hwn yn sicrhau fod pobl yn cael
eu cefnogi yn y tymor byr pan fydd penderfyniad
yn cael ei wneud ar y llety mwyaf addas iddyn
nhw, gyda chefnogaeth i’w cynorthwyo i symud
tuag at lety mwy parhaol. Bydd hyn yn defnyddio
dull amlasiantaeth i ddarparu cefnogaeth ddwys
ac estynedig, wedi ei theilwra i’r unigolyn. Bydd
y llety hwn yn cefnogi pobl y mae gan y Cyngor
ddyletswydd digartrefedd iddynt, ond nad ydynt
yn barod i gadw tenantiaeth yn annibynnol, gan
ymestyn portffolio’r Asiantaeth Gosod Lleol i helpu
pobl gael llety mwy parhaol.
Yn ogystal â’r arian cyfalaf, roedd arian refeniw ar
gael hefyd a gwnaeth y Cyngor gais am yr arian
hwn er mwyn gwneud yn siŵr ei bod yn bosibl
parhau i ddarparu’r gefnogaeth angenrheidiol i
lwyddo i gael pobl yn denantiaid a chynnal hynny.
Ond, mae’r arian cychwynnol o £200,000 yn daliad
refeniw untro a bydd angen cyllidebu ar gyfer yr
arian hwn yn y blynyddoedd ariannol i ddod er
mwyn cynnal lefel y gefnogaeth i sicrhau fod y
model darparu hwn yn parhau i fod yn llwyddiant.
Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cronfa
caledi er mwyn galluogi awdurdodau lleol i
ariannu’r broses. Bydd y Cyngor yn parhau i wneud
cais am arian i’r dyfodol pan fydd ar gael, er mwyn
parhau i liniaru digartrefedd yn y Fwrdeistref Sirol.
Wrth symud ymlaen, bydd y Cyngor yn gwneud
cais fod darparwyr yn newid eu darpariaeth
i weddu i anghenion unigolion. Bydd angen
cefnogaeth sydd wedi ei theilwra’n arbennig
i’r unigolyn er mwyn atal y posibilrwydd y
daw digartrefedd yn gylch diddiwedd. Mae
digartrefedd mynych yn gostus iawn ac yn gofyn
am lawer o adnoddau ac ni allwn barhau i ariannu
gwasanaethau cefnogi ac adnoddau ar gyfer hyn.
Mae pandemig Covid-19 wedi ein gorfodi ni a’n
partneriaid i ail-ymweld ac adolygu ein modelau
darparu gwasanaethau ar gyfer y rhai digartref ac
ar gyfer cysgu ar y stryd yn benodol. O ganlyniad,
a chyda cefnogaeth Llywodraeth Cymru, byddwn

yn cefnu ar ddarparu gwasanaethau ar y stryd
i’r rhai sy’n cysgu yno. Bydd ein model, wrth
symud ymlaen yn seiliedig ar ganllawiau Cam 2
a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Byddwn
yn ailgynllunio ac yn hyrwyddo’r asiantaethau
sy’n mynd a’u gwasanaethau at yr unigolion. Bydd
cefnogaeth estynedig yn cael ei darparu yn y
cartref boed hynny mewn llety parhaol neu lety
dros dro.
Yn y Fwrdeistref Sirol, rydym wedi gweld cynnydd
yn nifer y bobl sy’n ddigartref ac ers 23 Mawrth ar
gychwyn y cyfnod clo hyd at 31 Rhagfyr 2020, bu
754 achos o ddigartrefedd yn Wrecsam. Roedd
y 754 achos o ddigartrefedd yn cynnwys 133 o
bobl oedd wedi eu rhyddhau o’r carchar. Mae
cyngor a chymorth wedi ei roi hefyd i 64 aelwyd
ychwanegol.
Mae effaith Covid-19 wedi cyfrannu at
ddigartrefedd a bydd yn parhau i wneud hynny
hefyd. Bydd Wrecsam yn gweld cynnydd
sylweddol yn yr achosion gyda chyfraddau uwch o
ddiweithdra a mwy o densiynau o fewn teuluoedd,
allai arwain at chwalu perthnasau a theuluoedd.
Mae disgwyl i’r ddeddf sy’n atal rhai rhag cael eu
troi allan o dai cymdeithasol yn dod i ben ym mis
Mawrth 2021a gallai hyn hefyd arwain at fwy o
achosion o ddigartrefedd wrth i aelwydydd gael eu
troi allan o lety rhent preifat am nad ydynt yn gallu
fforddio talu’r rhent mwyach. Bydd yr effeithiau hyn
yn arwain at ganlyniadau difrifol i iechyd a lles rhai
o drigolion mwyaf diamddiffyn Wrecsam.
Fel Cyngor, mae angen i ni barhau i flaenoriaethu
a chymryd mesurau i ddileu digartrefedd neu
liniaru ei effeithiau cyn belled â bo modd. Mae
angen darparu ystod o fodelau addas o lety a
chefnogaeth i gynorthwyo unigolion a’r bwriad yw
cynyddu hyn drwy amrywiol ddulliau sydd ar gael
i’r Cyngor. Mae hyn yn cynnwys adeiladu a chaffael
eiddo a chynyddu’r llety rhent preifat sydd ar gael
drwy ddefnyddio’r Asiantaeth Gosod Lleol. Bydd
angen cefnogaeth sydd wedi ei theilwra’n arbennig
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ar gyfer yr unigolyn a chefnogaeth ddwys lle bo
angen.
Gwelir fod angen torri cylch digartrefedd mynych i
rai a bydd rhan o gyflawni hyn yn sicrhau fod pobl
ddigartref yn cael eu hailgartrefu’n barhaol, pan
fyddan nhw’n barod i gadw tenantiaeth barhaol
gyda’r gefnogaeth briodol i’w galluogi i reoli a
chadw’u tenantiaeth.

Atgyweirio a Chynnal a Chadw
Ar ôl llwyddo i gael SATC, mae cynnal a chadw
stoc dai’r Cyngor yn hanfodol ar ôl hynny.
Mae’r tîm Atgyweirio Tai yn gyfrifol am gynnal a
chwblhau gwaith atgyweirio ar 11,044 o stoc dai’r
Cyngor. O fewn Atgyweirio Tai mae sawl tîm sy’n
gyfrifol am waith trwsio ymatebol, eiddo gwag,
ailwampio tai gwag, cynnal a chadw a gynllunnir a
gwasanaeth cwsmer a chefnogaeth.

Perfformiad Atgyweirio
Mae perfformiad gwaith atgyweirio ymatebol yn dal
yn gadarnhaol, gyda gwaith Blaenoriaeth 1, 2 a 3 i
gyd o fewn targed:
GWAITH
ATGYWEIRIO
Gwaith
atgyweirio
mewn
argyfwng
Gwaith
atgyweirio
brys
Gwaith
atgyweirio
difrys
Gwaith wedi
ei raglennu

TARGED

PERFFORMIAD
(CHWARTER 3)
2020/21

1 diwrnod

0.04 diwrnod

7 diwrnod

3.69 diwrnod

28
diwrnod

18.59 diwrnod

4 mis

29.67 diwrnod

Yn ystod 2019/20, derbyniodd y Ganolfan
Gwasanaeth Tai ac Atgyweirio 68,319 o alwadau a
gwnaed 38,208 o alwadau. Y cyflymder cyfartalog
o ran ateb galwadau oedd 32 eiliad a chafodd 3%
o alwadau eu gadael. Atebwyd cyfanswm o 72% o
alwadau o fewn 30 eiliad.
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Mae’r Ganolfan Gwasanaeth Tai wedi bod yn
gwbl weithredol ers 23 Mawrth a hyd at ddiwedd
Tachwedd 2020 fe ddeliodd gyda 35,243 o alwadau
ffon, gan wneud 2,395 o alwadau ffôn a delio gyda
10,039 o e-byst ynglŷn â gwaith atgyweirio.
Mae’r Tîm Gwaith Cynnal a Chadw a Gynllunnir yn
rheoli tri Chontractwr allanol. Maen nhw’n gwneud
tua 1,400 o waith y flwyddyn, gan sicrhau fod pob
gwaith wedi ei wneud i’r safon gofynnol yn ogystal â
chadw’r ansawdd a monitro iechyd a diogelwch ar y
safle.
Mae’r tîm mewnol hefyd yn paratoi i sefydlu Tîm
Cynnal a Chadw a Gynllunnir gyda Sefydliad
Llafur Uniongyrchol er mwyn lleihau’r amser y mae
tenantiaid yn aros am waith trwsio mawr, fel gwaith
plastro mewnol. Gall y gwaith hwnnw achosi cryn
darfu ac mae angen llawer o gynllunio a chyswllt
gyda thenantiaid. Mae’r tîm hefyd yn rheoli’r rhaglen
fawr i Osod Prif Bibellau Dŵr a gychwynnodd yn
2017/18.

Safon Gosod –
Rhaglen Ailwampio Fawr
Ers Ionawr 2018, mae tai gwag yn cael eu
gweinyddu drwy greu Tîm Comisiynu newydd
a ddatblygwyd i oruchwylio’r rhaglen waith
ailwampio ac i fonitro ansawdd.
Mae’r Gwasanaeth wedi ystyried pob eiddo
gwag gyda’r un bwriad sef ‘gwneud unwaith,
gwneud yn iawn’. Mae peth o’r eiddo gwag wedi ei
ddosbarthu fel gwaith ailwampio mawr ac felly ni
fydd yn digwydd yn gyflym. Roedd y prif bwyslais
ar waithplastro helaeth, a hynny’n arwain wedyn
at waith arall fel newid gwifrau trydan, plymio,
gwresogi a gwaith coed. Mae pwyslais mawr ar
ddarparu cynnyrch o safon uchel i denantiaid, pan
mae eiddo’n cael ei gwblhau i safon a gorffeniad
adeilad newydd.

Mae’r tîm Gwaith Cynnal a Chadw a Gynllunnir wrthi
ar hyn o bryd yn gosod pibellau dwr newydd mewn
ardaloedd penodol ar draws y Fwrdeistref Sirol er
mwyn ceisio bod yn flaengar gyda’r Rhaglen Waith
allanol a lleihau’r tarfu ar drigolion. Rhagwelir y bydd
angen gosod tua 216,074 metr o bibellau dŵr newydd
o dan y ddaear mewn dros 11,000 eiddo erbyn mis
Mawrth 2021, sef y stoc dai i gyd mwy neu lai.
Er nad oes gofyn i’r gwaith hwn fodloni’r SATC,
bydd y rhaglen untro hon yn arwain at ostyngiad
mawr mewn pibellau’n byrstio o dan y ddaear,
gwell pwysau dŵr ac ansawdd dŵr. Bydd hefyd yn
arwain at gael gwared ar bob pibell ddŵr blwm i
eiddo’r Cyngor ac mae cwmni gwasanaethau Hafren
Dyfrdwy wedi cydnabod fod hon yn fenter flaengar,
a’u bod yn dilyn y rhaglen ac yn cyfnewid pob
cysylltiad sydd wedi ei ddefnyddio ar y rhaglen, er
mwyn sicrhau fod pob pibell blwm wedi ei newid ar
eu hochr nhw o’r gwaith pibellau hefyd.
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Mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith
sylweddol ar y rhaglen ailwampio a pherfformiad
eleni, gyda chyfnod o 3 mis pan na wnaed unrhyw
waith o gwbl neu roedd y gwaith yn brin iawn
mewn eiddo gwag. Roedd hyn oherwydd cyfuniad
o gyfyngiadau gan y llywodraeth a methu â
chaffael deunyddiau gan gyflenwyr.
Pan gafodd contractwyr allanol a’r Sefydliad Llafur
Uniongyrchol mewnol ganiatâd i ddychwelyd i’r
safle gwaith, roedd ffyrdd newydd o weithio wedi
eu cyflwyno er mwyn cydymffurfio a deddfau a
chanllawiau perthnasol. Mae pob Contractwr a
Sefydliad Llafur Uniongyrchol yn gweithio ar hyn
o bryd gyda fersiwn ddiweddaraf y Gweithdrefnau
Gweithredu Safle. Mae’r rhain wedi eu cynllunio
i sicrhau dul diogel o weithio yn ystod pandemig
Covid-19. Mae’n rhaid i’r dull fod yn araf a dan
reolaeth er mwyn sicrhau eu bod yn cadw pellter
cymdeithasol, yn hytrach na chael nifer fawr o
weithwyr ar y safle.
Mae gallu’r contractwr allanol hefyd yn parhau i fod
yn sialens, a bwriadwyd caffael mwy o gontractwyr
allanol yn fuan yn 2020. Ond, bu oedi ar hyn a
dechreuodd y broses ym mis Mehefin 2020.
Mae’r cam gwerthuso newydd ddod i ben gyda’r
bwriad o gael mwy o gontractwyr a dewis o ffyrdd
i gyflenwi yn fuan yn 2021. Bydd hyn yn galluogi
mwy o gontractwyr a’r dewis i gyflenwi’r gwaith
ailwampio mawr ar eiddo gwag.
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Er gwaetha’r ffaith fod ambell eiddo yn cymryd
mwy o amser na’r disgwyl, mae’ adborth gan
denantiaid newydd wedi bod yn gadarnhaol
iawn. Mae’r safonau gwell wedi cyfrannu at well
amgylchedd ar yr ystâd i denantiaid a thrigolion.
Bydd canlyniad y Safon Gosod yn parhau i gael ei
fesur a disgwylir iddo ddarparu:
• lleihad mewn ymateb i geisiadau am waith
atgyweirio a gwell boddhad swydd ymhlith
staff wrth i eiddo gael ei atgyweirio’n llawn o’i
gymharu â gwneud gwaith trwsio dros dro;
• gwell boddhad tenant gydag ansawdd y llety;
a
• tenantiaethau cynaliadwy o ganlyniad i fwy o
foddhad gyda chyflwr eu cartref.
Yn ogystal â sefydlu’r Tîm Comisiynu Tai Gwag,
mae ymrwymiad hefyd i fuddsoddi yn y gweithlu
mewnol gyda’r bwriad hirdymor o leihau dibyniaeth
ar gontractwyr allanol a cheisio sicrhau bod mwy
o arian yn cael ei fuddsoddi yn y stoc dai yn aros o
fewn y Fwrdeistref Sirol. Mae’r tîm Atgyweiriadau
mewnol yn draddodiadol wedi ymgymryd â gwaith
ailwampio llai a’r gwaith mwy sylweddol wedi ei
wneud gan gontractwyr allanol.
Mae gweithwyr ychwanegol wedi eu recriwtio,
ac mae’r gweithlu mewnol bellach yn cyflawni
cymysgedd o waith ailwampio bach a mawr ar
eiddo.
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LLES

Adran 5

Cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)
Bydd y Cyngor yn cyflawni SATC erbyn y dyddiad
newydd sef Rhagfyr 2021.

Cynnydd wrth Gyflwyno Rhaglen
Buddsoddi Cyfalaf 2020/21

Cyhoeddodd Llywodraeth SATC am y tro cyntaf yn
2002 sydd yn disgwyl i bob landlord yng Nghymru
fabwysiadu’r safon a’i ddiwallu erbyn 2020, ond a
newidiwyd erbyn hyn i Ragfyr 2021.

I ddechrau, roedd y gyllideb ar gyfer rhaglen
2020/21 yn £45.9 miliwn i gyflawno gwaith tu
mewn a thu allan i eiddo. Mae rhaglen 2020/21
wedi ei heffeithio’n sylweddol gan Covid-19.
Daeth y rhaglen i stop ddiwedd Mawrth ac yna
ail gychwyn ddiwedd Mehefin 2020. Er bod eleni
wedi bod yn gryn her i bawb fu’n rhan o’r rhaglen
fuddsoddi, mae’r rhaglen wedi parhau, ond cafodd
y targedau a’r gwaith a gwblhawyd eu lleihau yn
ogystal â ffigwr gwreiddiol y gyllideb sef £45.9
miliwn.

Mae SATC wedi ei datblygu i ddarparu meincnod
i safon a chyflwr ffisegol holl dai cymdeithasol
presennol yng Nghymru. Mae SATC yn rhoi cyfle i
denantiaid fyw mewn tai o ansawdd da sydd:
• mewn cyflwr da;
• yn saff ac yn ddiogel;
• wedi’u gwresogi’n ddigonol, yn effeithlon o ran
tanwydd ac wedi’u hinswleiddio’n dda;
• yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi
modern;
• wedi eu rheoli’n dda;
• wedi’u lleoli mewn amgylcheddau deniadol a
diogel; a
• yn gallu bodloni gofynion penodol yr aelwyd
gymaint â phosibl e.e. anableddau penodol.
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Mae’r gwaith wedi parhau’n araf, ond yn ddiogel,
ar bob prif elfen o’r rhaglen fuddsoddi gyda’r nod y
bydd pob targed wedi ei gyrraedd erbyn y dyddiad
cau newydd sef 31 Rhagfyr.
Bu gostyngiad yn nifer y gwaith tu mewn a
gynlluniwyd ar gyfer eleni, gan ostwng nifer y
gwaith ail-wifro trydanol a gosod gwres canolog,
ond mae’r targed ar gyfer diwedd Mawrth 2021 yn
170 o ail-wifro a gorffen gosod 150 system wres
canolog.
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Bydd nifer fechan o fflatiau yn derbyn drws
mynedfa gymunedol newydd a bydd y rhain wedi
eu cwblhau erbyn Chwefror 2021.
Llwyddodd y rhaglen ail-doi ar gyfer 2019/20 i
gyflawni 47% yn fwy na’r nifer disgwyliedig, ac
roedd cyfanswm y toeau a gwblhawyd yn 1,575.
Mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol ar raglen
2020/21, gan lwyddo i osod targed is. Ond,
oherwydd effaithCovid-19 mae’r targed hwn wedi
ei adolygu a’i ostwng. Y bwriad, er gwaetha’r effaith,
yw cwblhau 600 eiddo.

Mae’r rhaglen waith allanol yn parhau i fynd
rhagddi er gwaethaf gorfod dileu rhaglen waith
chwarter cyntaf 2020/21. Mae gwaith gwych yn
cael ei wneud yn allanol gyda 425 eiddo yn cael eu
cwblhau i Safon Wrecsam.
Mae’r rhaglen gwaith allanol wedi bod yn sialens
ac mae’n parhau i fod yn sialens gan ein bod
wedi creu ‘Safon Wrecsam’. Mae pob eiddo yn
cael ei asesu a gwaith yn parhau, ond mae yna
wahaniaeth mawr rhwng gofynion mewn rhai
eiddo o ran cwmpas y gwaith.

Wrth gyflwyno’r rhaglen fuddsoddi, mae’r Cyngor
wedi penderfynu gwneud mwy o waith ar eiddo
pan fyddan nhw’n dod yn wag. Gwneir arolwg
o eiddo, a lle bo angen, gwneir gwaith helaeth a
chaiff yr eiddo ei adnewyddu’n llawn. Ar ôl cwblhau
eiddo gwag, caiff yr eiddo ei gymharu a safon
adeilad newydd.
Mae Atodiad 2 yn dangos sefyllfa stoc dai’r Cyngor
i gyflawni SATC ym Mawrth 2020.
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Insiwleiddio waliau allanol

Adnewyddu Tai Gwarchod

Mae’r rhaglen i Insiwleiddio Waliau Allanol yn yr
eiddo heb fod yn rhai traddodiadol bellach wedi
ei gwblhau, ac mae’r cartrefi’n fwy ynni-effeithlon,
yn rhatach i’w cynhesu ac yn cynyddu hyd oes
cyffredinol yr eiddo drwy warchod y strwythur.

Mae gan Wrecsam 650 uned o lety gwrachod
o fewn 22 cynllun tai gwarchod ar draws y
Fwrdiestref Sirol. Adeiladwyd mwyafrif y stoc tai
gwarchod yn y 1960au a’r 70au ac mae’n cynnwys
cymysgedd o fflatiau un ystafell a fflatiau bychain.
Yn dilyn gwerthusiad dewisiadau stoc ar y stoc dai
gwarchod, mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gynnal

Mae’r rhaglen Insiwleiddio Waliau Allanol wedi’i
hymestyn i gynnwys rhai mathau traddodiadol
gyda wal solet neu ychydig o geudod. Mae 100
eiddo a adeiladwyd gyda dulliau traddodiadol wedi
eu cynnwys ar gyfer Insiwleiddio Waliau Allanol yn
2020/21.
Hefyd mae’r gwaith wedi gwella ymddangosiad
allanol y tai yn sylweddol gyda dyluniadau deniadol
o’r rendro a slipiau brics i orchuddio’r insiwleiddio.
Mae’r slipiau brics yn rhoi edrychiad traddodiadol
i’r eiddo gan gydweddu a’r ardal gyfagos a hynny’n
arwain at drawsffurfio ffisegol sylweddol
Ar sawl stryd yn ogystal â lleihau costau tanwydd i
denantiaid unigol a helpu i wella eu lles.
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gwaith ailfodelu ac adnewyddu ein cynlluniau
tai gwarchod ar draws y Fwrdeistref Sirol. Bydd
y rhaglen hirdymor hon o fuddsoddi yn ein
cynlluniau tai gwarchod yn helpu pobl hŷn i aros yn
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain yn hirach.
Yn ystod 2020/21, mae’r gwaith wedi parhau
ar y camau cynllunio ar gyfer y ddau gynllun
tai gwarchod cyntaf sydd i’w hailfodelu a’u
hadnewyddu. Mae’r cynlluniau yn Llys y Mynydd,
Rhos a Thir y Capel, Llai wedi cael eu dylunio i
ddarparu ‘Cartrefi am Oes’, lle gall genedlaethau a
chymunedau ddod ynghyd i gefnogi teuluoedd i
fyw yn dda.
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Bydd safonau gofod y rhandai’n cael ei wella drwy
greu 3 rhandy llai yn 2, gan ychwanegu bae sêm
sefyll i wneud y rhandai’n fwy ac aildrefnu tu mewn
i fflatiau er mwyn sicrhau eu bod yn hygyrch. Mae
gofodau mewnol cymunedol wedi eu dylunio i
gefnogi anghenion pobl yn llawn, waeth beth fo’u
hoedran”.

Mae’r cynlluniau’n bodloni:
• Cartrefi Gydol Oes
• Egwyddorion Cynllunio Dementia
• Egwyddorion Happi
• DDA
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Er mwyn gwella effeithlonrwydd ynni’r cynlluniau,
caiff y deunydd adeiladu ei uwchraddio gyda mwy
o insiwleiddio a gosodir pympiau gwres yr awyr.
Caiff systemau ffotofoltaig eu gosod a’u cysylltu
gyda’r ardaloedd cymunedol i helpu i leihau costau
tâl gwasanaeth i denantiaid am drydan a gwres.
Er mwyn sicrhau fod yr adeiladau’n barod am y
dyfodol, bydd y cynllun yn cynnwys wi-fi cyflymder
uchel a mannau gwefru cerbydau trydan.
Yn ogystal ag adnewyddu Tir y Capel, Llai, mae
cynlluniau i ddatblygu 4 rhandy tai gwarchod
newydd er mwyn galluogi pobl i fyw’n annibynnol.
Bydd y rhandai yn rhan o’r cynllun, a’r ardaloedd
cymunedol yn y cynllun presennol ar gael ar gyfer
tenantiaid yn y rhandai newydd. Darperir mynediad
uniongyrchol i’r ardaloedd cyffredin ar risiau a ramp
allanol. Bwriedir cychwyn y gwaith ym mis Ionawr
2021 a’i gwblhau erbyn Mawrth 2022.
Gwnaeth y Cyngor y penderfyniad i symud
tenantiaid o’u heiddo dros dro tra bydd y gwaith
yn cael ei wneud. Mae’r gwaith adleoli wedi ei
wneud yn ystod haf a hydref 2020. Cynhaliwyd
cyfarfodydd rheolaidd gyda thenantiaid yn
y cynlluniau, a chynhaliwyd ymweliadau a
chynlluniau eraill, ond oherwydd Covid-19, mae’r
gweithgareddau hyn wedi eu hatal dros dro a
byddant yn ail gychwyn pan godir y cyfyngiadau.
Ond fe gysylltodd y Cyngor gyda thenantiaid dros y
ffôn, trwy lythyrau a chylchlythyr.
Mae’r ddau gynllun yma yn rhan o raglen hirdymor
hon o fuddsoddi yn ein stoc tai gwarchod, fydd yn
helpu pobl hŷn i aros yn annibynnol yn eu cartrefi
eu hunain yn hirach. Penderfynir ar y cynlluniau
nesaf i gael eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn a
chaiff tenantiaid wybod a bod yn rhan unwaith eto
o’r broses adnewyddu.

Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf 2021/22
Mae’r Rhaglen Fuddsoddi yn cael ei hariannu
gan Lwfans Atgyweiriadau Mawr Llywodraeth
Cymru, cyfraniad Refeniw o’r Cyfrif Refeniw Tai,
Derbyniadau Cyfalaf o werthu asedau a Benthyca
Darbodus. O’u cyfuno, byddant yn ariannu’r rhaglen
fuddsoddi hyd at 2021 a thu hwnt i hynny.
Y flaenoriaeth ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22
yw cwblhau pob eiddo i SATC erbyn Rhagfyr 2021
a bydd hyn yn cynnwys ailymweld a nifer fechan o
eiddo sy’n fethiannau derbyniol. Ar ôl Rhagfyr 2021
bydd y Cyngor yn parhau gyda cham rheoli’r safon
ac yn cychwyn rhaglen newydd o osod ffenestri a
drysau newydd.
Ar gyfer y 2021/22 mae rhaglen fuddsoddi o £58.9
miliwn wedi ei hargymell a £184.1m arall ar gyfer
y 4 blynedd wedyn o 2022 i 2026. Mae’r rhaglen
fuddsoddi am y 5 mlynedd nesaf wedi ei amlinellu
yn Atodiad 3.
Mae amcangyfrifon y gwaith eraill wedi’u hadolygu
yn dilyn gwybodaeth a phrofiad ers i’r dechrau’r
gwaith.
Yn y rhaglen hyd at Ragfyr 2021 bydd:
• parhau i osod nifer fechan o geginau ac
ystafelloedd ymolchi newydd lle gwrthodwyd
yn flaenorol;
• bydd ail-doi yn parhau tan y dyddiad cau yn
Rhagfyr 2021 ac yna bydd rhaglen o waith
cynnal a chadw parhaus yn cychwyn;
• rhaglen drysau a ffenestri newydd yn cychwyn
yn 2021;
• rhaglen o adeiladu darpariaeth barcio ar y
safle ger eiddo i gychwyn;
• bydd eiddo traddodiadol sy’n anodd ei
gynhesu yn parhau i dderbyn Insiwleiddio
Waliau Allanol hyd ddiwedd y dyddiad cau yn
Rhagfyr 2021 ac ar ôl hynny;
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• bydd gwaith ailweirio llawn a rhannol yn
parhau tan y dyddiad cau yn 2021;
• bydd gosod systemau gwres canolog newydd
yn parhau tan 2021 gyda’r nifer yn lleihau bob
blwyddyn;
• parhau i wneud gwaith ailwampio mawr ar
eiddo gwag;
• parhau i adleoli tenantiaid o eiddo ble
gwrthodwyd SATC yn y gorffennol, a bydd y
rhain yn cynnwys dull ailwampio ‘tŷ cyfan’;
• ystyried ac archwilio opsiynau ar gyfer
astudiaeth ddichonoldeb o eiddo a thenantiaid
ble mae gwaith plastro diffygiol angen ei
atgyweirio. Bydd hyn yn cynnwys edrych ar y
dewis gorau o ran cyflawni, mathau o eiddo a
bod yn gost-effeithiol;
• buddsoddi mewn llety tai gwarchod; a
• rhaglen gwaith allanol mawr a gwaith
amgylcheddol, sy’n fwy na gofynion SATC, a
fydd yn parhau y tu hwnt i ddyddiad cau SATC
sef Rhagfyr 2021.
Bydd rhaglen 2021/22 yn caniatáu i nifer fechan o
geginau ac ystafelloedd ymolchi gael eu cwblhau,
bydd hyn yn gymysgedd o eiddo gwag ac eiddo
gyda thenantiaid.
Mae tenantiaid yr eiddo yma wedi gwrthod o’r
blaen, ond, gwneir cynnig terfynol iddynt i sicrhau
fod cynifer o eiddo a phosibl yn cael cegin neu
ystafell ymolchi newydd. Mae’n debygol y bydd
nifer yr eiddo sydd wedi eu cynnwys yn yr elfen
hon o’r rhaglen yn lleihau wrth i’r flwyddyn fynd
rhagddi.
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Fel rhan o SATC mae gofyniad i sicrhau bod holl
systemau gwresogi yn rhesymol economaidd.
Bydd rhaglen 2021/22 yn dal i roi sylw i osod
systemau gwres canolog newydd yn lle rhai hŷn
ac aneffeithlon yn ôl oedran y system. Bydd y
rhaglen yn cynnwys 200 eiddo arall fydd yn derbyn
system newydd ac effeithlon yn ystod y flwyddyn.
Mae’r nifer hwn wedi gostwng ers y blynyddoedd
diwethaf wrth i’r cyfeiriadau sy’n dal i aros i
sicrhau eu bod yn cydymffurfio â SATC ostwng yn
sylweddol.

i’w galluogi aros yn eu cartref eu hunain am
cyn hired â phosib a hybu annibyniaeth . Er mai
bychan yw mwyafrif yr addasiadau, megis rampiau,
canllawiau ayyb, mae nifer cynyddol o geisiadau
am addasiadau mawr megis cawod gyda mynediad
gwastad ac estyniadau.

Bydd y gwaith ar systemau gwres canolog hefyd
yn cyfrannu at gyflawni’r targedau arbed ynni a
datgarboneiddio’r agenda. Lle mae pibell nwy
drwy brif gyflenwad, mae gan y rhan fwyaf o eiddo
system wres ganolog hynod effeithlon oherwydd y
gwariant ar systemau gwresogi yn y blynyddoedd
diweddar.

Cyn hyn, mae’r gyllideb ar gyfer drysau allanol wedi
ariannu drysau ffrynt i atal tân a fframiau newydd
sydd yn waith i fflatiau yn bennaf. Bydd ymrwymiad
i barhau i osod drysau tân newydd lle bo’n briodol.
Bydd y rhaglen hon yn parhau, a bydd yr holl
gynnyrch a ddefnyddir yn llwyddo ac yn pasio’r
drefn profi newydd deublyg fel y mae llywodraeth
ganolog yn gofyn.

Rydym yn rhagweld y bydd dros 630 eiddo yn cael
eu hailweirio neu eu hailweirio’n rhannol yn ystod y
flwyddyn.
Mae gwaith yn parhau i ddatblygu ar draws y
Fwrdeistref Sirol i roi ail-doi eiddo a nodwyd fel rhai
sydd angen gwaith, gan ganolbwyntio gwaith ar
dai a fflatiau lle mae arolygon o gyflwr y stoc wedi
nodi gwaith sydd angen sylw brys i gyrraedd SATC.
Yn ogystal a hynny, bydd peth gwaith ail-doi yn
dechrau yn fuan yng ngham cynnal a chadw SATC.
Bydd y gyllideb ar gyfer ail-doi a gwaith cysylltiol
yn gostwng yn sylweddol yn 2021/22 a byddwn yn
targedu 225 eiddo, fydd yn cwblhau rhaglen ail-doi
SATC ac yna cychwyn y cyfnod cynnal a chadw
parhaus.
Mae’r gwaith ail-doi ar rai eiddo yn cael ei wneud
yr un pryd ag Insiwleiddio Waliau Allanol er mwyn
arbed arian drwy ddefnyddio’r un sgaffaldau ar
gyfer y ddwy dasg.
Mae £0.85 miliwn wedi’i ddyrannu ar gyfer y
rhaglen gyfredol o waith addasu sydd o fantais i
denantiaid sydd angen addasiadau ar eu cartrefi
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Bydd y Cyngor yn cychwyn gyda rhaglen newydd
o gyfnewid ffenestri a drysau yn 2021, pan fydd
£4.6 yn cael ei fuddsoddi yn y maes yma o’r
rhaglen.

Blaenoriaethu Buddsoddi Cyfalaf
Mae’r rhaglenni buddsoddi a rhestrau eiddo ar
gyfer gwaith i gael eu gwneud yn cael eu nodi’n
bennaf trwy ddefnyddio System TG Rheoli Asedau.
Mae’r Cyngor yn defnyddio cronfa ddata rheoli
asedau, Keystone Version 7.4 ar hyn o bryd, i
gofnodi data ar ei stoc dai. Mae’r holl eiddo ar y
gronfa ddata wedi’u cyfrifo gyda’r wybodaeth sy’n
ofynnol i gynhyrchu rhaglenni gwaith SATC ac i
gynhyrchu adroddiadau rhagweld sy’n ofynnol ar
gyfer y Cynllun Busnes 30 mlynedd yn ogystal â’r
gofynion ar gyfer Rhagfyr 2021.
Mae’r data wedi dod drwy arolygon o gyflwr y
stoc a gyflawnwyd ac wedi’u diweddaru gyda
dyddiadau amnewid yn y dyfodol ar ôl i amryw
elfennau gwaith ddigwydd. Mae arolygu eiddo
wedi lleihau’n sylweddol oherwydd Covid-19, felly
mae’r System Meddalwedd Rheoli Asedau yn cael
ei diweddaru ar ôl gorffen y gwaith yn hytrach na
chynnal arolygon.
Gweithredwyd y system Keystone yn 2010 ac mae
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wedi darparu gwybodaeth well i ni o ran y stoc dai
ac yn galluogi rheoli asedau yn fwy effeithiol. Ar
hyn o bryd mae’r system yn darparu:
• Cynllunio buddsoddi yn manylu cyfeiriadau a
chostau;
• cofrestr asbestos;
• monitro arbed ynni;
• gwybodaeth gwasanaethau a rhaglenni ar
gyfer asesiadau risg tân a nwy;
• modelu senario yn galluogi newidiadau mewn
costau a chylch oes gael eu modelu heb
newid y gronfa ddata;
• modelu cynaliadwyedd; a
• cysylltiadau â system mapio’r Cyngor yn
galluogi’r gwahanol raglenni i gael eu dangos
yn ddaearyddol.
Wrth greu rhaglenni gwaith a’r rhagolwg o ran
costau sy’n gysylltiedig â’r rhain, mae’r system
Keystone yn defnyddio cylch oes ar gyfer pob elfen
yn yr ‘Arolygon o Gyflwr y Stoc – Canllaw.’
Mae’r gost i bob elfen wedi’i seilio ar y gost
wirioneddol a gafwyd; mae’r costau hyn yn cael eu
monitro a’u diweddaru’n flynyddol. Mae’r tabl yn
rhoi manylion am gylch oes pob elfen a ddefnyddir
yn y Gronfa Ddata Asedau ar gyfer amseroedd
amnewid a chostau yn y dyfodol.
Mae’r rhain wedi’u cynnwys yn ein cynllun 30
mlynedd.
Mae’r cylch oes a ragwelir wedi eu sefydlu ar sail
y canllaw yn nogfen ‘Arolygon o Gyflwr y Stoc –
Canllaw’ gan Lywodraeth Cymru a ‘BMI Disgwyliad
Oes Cydrannau Adeiladu’ gan BCIS.

ELFEN

CYLCH OES
(BLYNYDDOEDD)

Cegin

20

Ystafell ymolchi

30

Ffan Echdynnu

15

Cawod Drydan

15

Boeler

15

System Gwres Canolog

25

Gosodiad Trydanol

35

Gwaith toi

70

Llechi

50

Teils Concrid

50

Ail-bwyntio

40

Cyrn simneiau

40

Ffenestri UPVC

30

Drysau uPVC
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Mae Keystone yn rhan hanfodol o gynllunio a
monitro’r rhaglen SATC, ac mae diweddaru’r
wybodaeth yn sicrhau bod rhagolygon a gwaith
sydd ar ôl yn gywir. Mae’r system yn cael ei
ddiweddaru’n fisol gyda’r elfennau gwaith amrywiol
a gwblheir.
Mae’r dulliau diweddaru yn digwydd fel arfer drwy
daenlenni (Keystone Generic Interface, KGI) sy’n
galluogi diweddaru nifer o gyfeiriadau ac elfennau’n
electronig. Mae’r Cyngor mewn wedi bod mewn
cysylltiad ag eraill sy’n defnyddio Keystone yng
Nghymru, ac mae cynrychiolwyr wedi mynychu
cyfarfodydd grwpiau defnyddwyr penodol ar gyfer
defnyddwyr Cymraeg.
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Mae’r Gwasanaeth yn buddsoddi hefyd mewn
system TG newydd ar gyfer tai, a bydd yn cynnwys
yr holl ddatrysiadau rheoli asedau integredig. Ni
chaiff y system newydd hon ei gweithredu nes y
bydd SATC wedi ei chwblhau.

Methiannau Derbyniol
Mae methiannau derbyniol yn cael eu cofnodi ar
System Rheoli Asedau Keystone a gall fod am un
o’r rhesymau canlynol:• cost unioni;
• amser unioni;

Gwirio SATC
Fel adran, rydym wedi comisiynu Gwasanaeth
Archwilio Mewnol y Cyngor i gynnal asesiad
annibynnol o’n gallu a’n cynnydd hyd yma o ran
cyflawni SATC erbyn dyddiad newydd 2021. Nod yr
asesiad annibynnol hwn yw rhoi mwy o sicrwydd
fod cynnydd yn digwydd o ran cyflawni SATC
erbyn Rhagfyr 2021.
Yn ogystal â gwiriad y Cyngor ei hun, roed y
Cyngor wedi cynnal ymarfer gwirio arall gyda
Chyngor Sir y Fflint ym mis Chwefror 2020. Mae
hyn yn rhoi gwiriad annibynnol arall er mwyn
cydymffurfio a SATC.

• dewis y preswyliwr; a
• chyfyngiad corfforol.
Mae methiannau derbyniol yn cael eu nodi dan
un o’r rhesymau pennawd uchod. Hyd yma, mae
mwyafrif y methiannau derbyniol wedi digwydd
oherwydd ‘Dewis y Preswyliwr’ ac mae hyn wedi
gostwng eto ers y llynedd. Mae gwaith gwych
wedi ei wneud ac mae’r rhai sy’n gwrthod cegin
bellach yn 9% ac ystafelloedd ymolchi yn 10%. Mae
rhaglen fechan ar y gweill i dargedu mwy ar hyn.
Y bwriad yw parhau i dargedu’r rhai sydd eisoes
wedi gwrthod cael cegin ac ystafell ymolchi
hyd Rhagfyr 2021.Yn ogystal a hyn, bydd rhai o’r
elfennau yma yn cael eu newid pe bai’r eiddo
yn dod yn wag. Os bydd hynny’n methu, bydd y
gwaith yn parhau yn y cyfnod cynnal a chadw y tu
hwnt i ddyddiad cau SATC sef Rhagfyr 2021.
Roedd nifer fechan o breswylwyr wedi dewis
peidio cael system gwres canolog newydd neu
Ailweirio trydanol oherwydd y tarfu. Ond, mae’n
rhaid i’r eiddo fod yn ddiogel er mwyn cael yr
hawl i wrthod. Bu cynnydd yn nifer y tenantiaid
yn gwrthod ailweirio trydanol yn ystod 2020
oherwydd Covid-19. Hyd yma, mae nifer fechan o
fethiannau derbyniol wedi eu cofnodi o ganlyniad i
gyfyngiadau corfforol.
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Safon Amgylcheddol
Mae ardaloedd amgylcheddol allanol y stoc dai o
fewn elfennau Rhan 6 a 7 y SATC. I sicrhau ein bod
yn cyflawni’r elfennau yma, cyflwynwyd cyllideb
newydd i’r Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf yn 2015/16
sydd yn ariannu rhaglen dreigl o waith allanol o
fewn cwrtilau’r stoc dai.
Mae’r gyllideb a’r dull hwn wedi ei adolygu
oherwydd yr heriau a wynebwyd yn ystod camau
cyntaf y rhaglen. Ar gyfer 2021/22 mae cyllideb o
£9.5 wedi’i dyrannu.
Mae’r gyllideb ar gyfer y gwaith ar erddi a storfeydd
allanol hyd at a gan gynnwys ffin yr eiddo yn
ariannu rhaglen dreigl i:
• atgyweirio/amnewid ffens/wal;
• atgyweirio/amnewid llwybr o fewn y cwrtil; a
• atgyweirio/ailwampio ardal gymunedol a
darpariaeth storfa os yw’n briodol.
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Mae manyleb wedi’i llunio, a ‘Safon Wrecsam’
newydd wedi ei gynhyrchu, sydd wedi’i
ddiweddaru ac mae’n cael ei adolygu’n rheolaidd.
Mae’r ddogfen cwmpasu, sy’n rhan o Bolisi
Cydymffurfio’r Cyngor yn nodi pa waith allanol a
wneir er mwyn galluogi dull safonol o ran cyflawni
Safon Amgylcheddol SATC, yn ogystal â mynd y
tu hwnt i SATC. Mae’r maes cyllideb hwn yn heriol
gan fod eiddo yn amrywio o ran maint a gall y
gwaith sy’n ofynnol yn dilyn asesiad amrywio’n
sylweddol.

Yn ogystal a’r gwaith mawr allanol, mae cyllideb
Gwelliannau Amgylcheddol heyd. Mae hyn
yn galluogi ymdrechion cadarnhaol i wella
amgylchedd ac ymddangosiad stadau tai ac mae
wedi bod yn boblogaidd gyda chymunedau lleol.
Mewn ymgynghoriad, mae Swyddfeydd Tai ac
Aelodau Lleol, yn nodi’r cynlluniau posibl y gellir
eu hariannu o fewn y rhaglen hon. Bydd y gyllideb
Gwella Amgylcheddol yn cael ei defnyddio hefyd
i wella’r gwaith a gyflawnir gan y Rhaglen Gwaith
Allanol.

Cyn i’r gwaith ddatblygu, bydd Syrfewyr yn ymweld
â phob eiddo ac yn trafod pa waith sydd i’w
gyflawni gyda phob tenant unigol. Caiff pob eiddo
ei asesu gan ei fod yn wahanol. Bydd rhai eiddo
angen gwaith bychan, ond bydd angen gwaith
mawr mewn eraill.

Mae gwaith i wella’r amgylchedd allanol mewn
cymunedau hefyd yn cynnwys nifer o ddyddiau
Gweithredu Amgylcheddol a gynhelir yn ystod y
flwyddyn o fewn y rhan fwyaf o ardaloedd ystâd.

Bydd y Rhaglen Gwaith Allanol yn dilyn dull ardal
gymunedol yn nhrefn yr wyddor ac yn dilyn yr
eiddo hynny sydd wedi cael gwaith mewnol. Mae’r
Gwasanaeth wedi cynnal ymarfer ailbroffilio ac
arolygu’r stoc allanol yn 2019.
Roedd gan yr eiddo holl ofynion allweddol SATC
(allanol). Mewn rhai achosion roedd difrod i’r
ffensio yn bennaf. Caiff yr eiddo yma eu hatgyweirio
lle bo angen gwaith allanol llawn a bod rhaglen
‘Safon Wrecsam’ yn yr ardal neu’r ystâd benodol
honno.

Cynhelir y digwyddiadau hyn mewn
cydweithrediad a Gwasanaethau Cyngor eraill,
Cymdeithasau Tenantiaid a Thrigolion, Aelodau
Lleol, grwpiau gwirfoddol, adrannau’r Heddlu
a’r Gwasanaeth Tân, yn hyrwyddo ailgylchu
a glanhau’r ardaloedd yn gyffredinol. Bydd
sgipiau’n cael eu darparu a chymorth yn cael ei
roi i denantiaid a thrigolion lleol i gael gwared ar
eitemau swmpus o sbwriel. Mae’r digwyddiadau
hyn yn boblogaidd iawn ac yn cael effaith yn syth
ar wella edrychiad cyffredinol ardal.
Mae cyllidebau pellach i ariannu gwaith i safleoedd
garej y Cyngor a thir Cyfrif Refeniw Tai a hefyd
gwaith waliau ffin.
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Datgarboneiddio
Mae’r Argyfwng Hinsawdd yn un o bynciau
pwysicaf ein cyfnod ac yn un y mae’n rhaid i ni
fynd i’r afael ag o yn gyflym. Mae Llywodraeth
Cymru wedi datgan yn ddiweddar fod Argyfwng
Hinsawdd yng Nghymru ac wedi gosod cynlluniau
uchelgeisiol i’r sector cyhoeddus fod yn garbon
niwtral erbyn 2030. Bydd gwneud cartrefi Cymru
yn fwy ynni effeithlon yn un o’r prif ffyrdd o wneud
hyn. Ond mae’r anawsterau’n fwy oherwydd
natur stoc dai presennol Cymru gan ei fod yr hynaf
yn Ewrop, ac mae’n cyfrif am bron 8% o allyriadau
carbon Cymru.
Yn 2011, dechreuodd y Cyngor weithio ar brosiect
i osod paneli ffotofoltäig ar eiddo sy’n wynebu
tua’r de yn y Fwrdeistref Sirol. Rhwng 2011 a 2012,
gosodwyd paneli ar 2,275 eiddo. Nod y prosiect
oedd darparu trydan am ddim i denantiaid a
chynhyrchu incwm i’r Cyngor drwy gynllun Tariff
Cyflenwi Trydan y Llywodraeth. Mae’r Cyngor yn
derbyn taliad Tariff Cyflenwi Trydan bob chwarter
yn seiliedig ar faint o drydan a gynhyrchir gan y
paneli (Kwh) a bydd yn parhau i dderbyn y taliad
am 25 mlynedd o adeg eu gosod.
Mae’r Tîm Lleihau Carbon o fewn y Gwasanaethau
Tai ac Economi yn parhau i fonitro’r systemau
a’r gwaith gydag adrannau eraill i sicrhau fod
tenantiaid yn derbyn yr arbedion mwyaf a bod y
Cyngor yn cynhyrchu cymaint o incwm â phosibl.
Mae’r Cyngor wedi datgan yn ddiweddar ei bod
yn Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol ym mis Medi
2019 a bydd yn targedu datgarboneiddio gwaith
y Cyngor ac yn hyrwyddo amddiffyn a hybu ei
amgylchedd naturiol.
Bydd datgarboneiddio eich cartrefi a’n stoc
dai yn ffocws allweddol i’r Cyngor yn y
blynyddoedd nesaf, gan y byddwn yn ceisio
lleihau ein hallyriadau carbon a chynyddu
cyfraddau perfformiad y Tystysgrif Perfformiad
Ynni ar gyfer ein stoc dai. Byddai cael gwell
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ansawdd tai i’n trigolion hefyd yn helpu i leddfu
dioddefaint teuluoedd sy’n dioddef tlodi tanwydd.
Cam allweddol yn y rhaglen hon yw’r cyfle i
ddatgarboneiddio ein heiddo presennol. Mae’r
eiddo yn annedd nodweddiadol o raddfa D y
Tystysgrif Perfformiad Ynni, ac rydym hefyd yn
bwriadu gosod technoleg newydd ac arloesol
i wella graddau’r Tystysgrif Perfformiad Ynni er
mwyn cyrraedd eiddo gradd A. Mae hwn yn eiddo
prawf i’r Cyngor a bydd yn ein galluogi i geisio
darganfod ffyrdd newydd ac arloesol o gynyddu
perfformiad ynni ein cartrefi.
Byddwn hefyd yn defnyddio hyn fel meincnod er
mwyn ailadrodd y datrysiadau ar draws ein stoc dai
presennol.
Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi
dweud yn glir y bydd angen swm sylweddol o arian
i ddatgarboneiddio cartrefi Cymru ond bydd rhaid
i’r rhan fwyaf o’r gost ddod o ffynonellau’r sector
preifat ac nid o’r pwrs cyhoeddus. Mae’n hanfodol
felly ein bod yn dysgu sut i ôl-osod cartrefi er
mwyn rhoi hyder i fuddsoddwyr. Bydd rhan o’r
gwaith a wnawn ar y prosiect peilot yn sail i’n
gwaith yn Wrecsam.
Wrth gefnogi’r cam tuag at leihau ein hallyriadau
carbon o dai’r Cyngor, rydym yn gweithio gydag
Arbed am Byth sy’n cyflawni’r cam nesaf o raglen
Arbed Llywodraeth Cymru mewn cymunedau
ledled Cymru. Nod y cynllun yw helpu i ddileu
tlodi tanwydd drwy nodi a gosod lle bo’n briodol
mesurau arbed ynni effeithiol mewn eiddo mewn
ardaloedd lle mae yna dlodi tanwydd difrifol ar
draws Cymru. Mae’r cynllun ARBED yn cynnig
ystod o fesurau i fod yn ynni effeithlon, gan
gynnwys inswleiddio, systemau gwresogi effeithiol
a mwy, i aelwydydd sy’n cael anhawster gyda
biliau ynni uchel, gwneud cartrefi yn gynhesach,
yn fwy cyfforddus ac yn fwy fforddiadwy i’w
gwresogi. Mae swyddogion wedi bod yn gweithio
ar y prosiect hwn gydag Arbed am Byth yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf a’r gwaith o fewn Wrecsam.
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Mae wedi bod yn llwyddiannus hyd yma, ac mae’r
gwaith i gychwyn yn 2020 mewn sawl ardal ar
draws y Fwrdeistref Sirol.
Mae ansawdd tai cymdeithasol wedi gwella’n
sylweddol drwy raglen bresennol SATC. Ond er y
bydd gwaith SATC wedi cynnwys mân welliannau
o ran effeithlonrwydd ynni, bydd angen buddsoddi
sylweddol eto yn y stoc dai. Er ei bod yn bosibl
mabwysiadu ac adeiladu eiddo newydd i’r safon
hon, mae gwaith i’w wneud eto ac mae angen
canllawiau er mwyn penderfynu ar y ffordd fwyaf
cost effeithlon o ôl-osod y stoc dai presennol a
chyflawni’r gwaith ôl-osod i darged Tystysgrif
Perfformiad Ynni A (SAP 90+).

Defnyddio Contractwyr i Gyflenwi’r
Rhaglen
Mae gan y Gwasanaethau Tai ac Economi
raglen ar y gweill o gaffael wrth i gontractau neu
fframweithiau dynnu tua’u terfyn. Mae contractau
a fframweithiau wedi eu sefydlu gyda dyddiad cau
SATC yn dynesu, yn ogystal ag ystyried gwahanol
elfennau o’r gwaith fydd ei angen er mwyn cynnal
a chadw’r stoc dai ar ôl hynny. Bydd rhai o’r
fframweithiau hyn yn parhau y tu hwnt i ddyddiad
cau newydd SATC sef Rhagfyr 2021.
Mae Cynllun Cyflenwi’r Cyngor yn manylu sut yr
ydym yn cyflenwi’r amrywiol gontractau ac mae’r
dull wedi’i lunio i:
• hwyluso Fframweithiau cyfredol;
• lle mae angen tendrau newydd maent wedi eu
seilio ar nifer o flynyddoedd gydag estyniadau
caffael EU a ganiateir (e.e. 2 +1+1); ac felly
yn galluogi partneriaeth a buddsoddiad gan
Gontractwyr; ac
• mae’r gwaith wedi’i rannu’n ddarnau i alluogi
cwmnïau lleol a chwmnïau rhyngwladol mawr
i wneud cais.

Lle mae contractau wedi eu dyfarnu, mae
monitro cadarn yn defnyddio dull yn seiliedig ar
Ddangosydd Perfformiad Allweddol yn sicrhau y
cyflawnir darpariaeth ar amser ac o’r ansawdd a
ddymunir.

Buddion Cymunedol
Mae’r Gwasanaeth wedi ymrwymo i fwyhau’r
gwerth am bob punt y mae’n ei wario, a thrwy
ddefnyddio’r Buddion Cymunedol, mae’n credu y
gall hyrwyddo lles cymdeithasol, economaidd ac
amgylcheddol yn yr ystyr mwyaf eang.
Mae Buddion Cymunedol yn rhannu’n ddau brif
gategori Buddion Craidd a Buddion Di-graidd. Mae
Buddion Craidd yn rhan o’r gofynion Cytundebol
ac mae staff yn parhau i weithio mewn partneriaeth
gyda’r Uned Comisiynu, Caffael a Rheoli Contract
er mwyn sicrhau fod cymalau Mantais Gymunedol
wedi eu hymgorffori ym mhob prif gontract SATC.
Mae cydymffurfiaeth contractwyr yn dal i gael ei
fonitro’n ganolog drwy’r Uned Comisiynu, Caffael
a Rheoli Contract drwy ddefnyddio Dangosyddion
Perfformiad Allweddol gan ddefnyddio’r Pecyn
Mesur Budd Cymunedol, sy’n cael ei ddychwelyd i
Werth Cymru yn flynyddol.
Fel rhan o hwn, mae gofyn i Gontractwyr gyflogi
neu gynnal Prentisiaid, darparu hyfforddiant ac
ymrwymo i gyflogaeth lleol. Nid yw Buddion Digraidd yn ffurfio rhan o’r gofynion cytundebol a
werthusir fel rhan o’r meini prawf dyfarniad, ond
mae’n ofynnol i Gontractwyr ddarparu canran o
werth contract blynyddol tuag at gyflawni Buddion
Cymunedol Di-graidd.
Mae enghreifftiau o fuddion cymunedol nad ydynt
yn graidd, yn cynnwys er enghraifft allbynnau
meddal megis nawdd, ceginau newydd mewn
canolfannau cymunedol, cyfarpar chwarae a
meinciau cymunedol. Mae’r Cyngor wedi dyfeisio
proses ar gyfer trin ceisiadau holl Fuddion
Cymunedol nad ydynt yn graidd er mwyn sicrhau
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cysondeb a thryloywder i bawb sy’n rhan o hyn,
a darparu pwynt cyswllt canolog ar gyfer yr holl
Aelodau Etholedig, gan fod hyn gweinyddu’r
ceisiadau’n well er mwyn sicrhau cywirdeb a
thegwch ar draws y Fwrdeistref Sirol.
Enghreifftiau o Fuddion Cymunedol yr ydym yn
disgwyl i Gontractwyr eu darparu:
• ailwampio a chefnogi cyfleusterau cymunedol;
• sgyrsiau gan gontractwyr mewn diwrnodau
gyrfaoedd mewn ysgolion/coleg;
• noddi digwyddiadau a mentrau cymunedol;
• Cyfleoedd i Fusnesau Bach a Canolig; a
• chyfleoedd profiadau/ lleoliadau gwaith.
Mae rhai o’r prosiectau a gwblhawyd yn 2020 wedi
cynnwys:
• Diweddaru system wresogi – Canolfan
Gymuned Maesgwyn;
• Cyfrannu a gosod maint fetel addurniadol –
Cefn Mawr;
• Cyfnewid ffens diogelwch ddur – mannau
agored, Applewood Close;
• Arian ar gyfer Offer TG ychwanegol – Ysgol
Gynradd Acton.
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Adduned Cyflogwr
Roedd Bwrdd Gweithredol y Cyngor yn 2015 wedi
cymeradwyo integreiddio’r Adduned Cyflogwr o
fewn prosesau caffael y Cyngor fel modd o fwyhau
gwerth sydd ynghlwm â Buddion Cymunedol.
Gall cynnwys Buddion Cymunedol mewn caffael
perthnasol gynorthwyo i ddatblygu economi
Gymreig fywiog sy’n gallu darparu twf cryf a
chynaliadwy.
Pwrpas yr Adduned Cyflogwr yw creu profiad
gwaith cynaliadwy a chyfleoedd gwaith i gefnogi
gwell canlyniadau economaidd i bobl diwaith. Mae’n cael ei gefnogi gan bartneriaeth o
asiantaethau gan gynnwys y Cyngor, Canolfan Byd
Gwaith, Coleg Cambria a Phrifysgol Glyndŵr. Mae
hwn wedi’i fabwysiadu yn yr arferion caffael fel
polisi gan y Cyngor.
Fel y nodir yn y Strategaeth Tai Lleol 2018 – 2023,
bwriad y Cyngor yw defnyddio dulliau’r Buddion
Cymunedol a’r Adduned Cyflogwr er mwy rhoi
profiad ar safle a chyfleoedd gwella sgiliau i’r
gweithlu presennol.
Mae’r Strategaeth Comisiynu, Caffael a Rheoli
Cytundeb 2018 – 2021 yn cefnogi dull cyffredin
i’r cyngor gomisiynu, caffael a rheoli cytundeb.
Mae’r Strategaeth yn canolbwyntio ar sicrhau fod y
trefniadau cytundebol i gyd yn ystyried y gofynion
er mwyn gweld sut y gall y Cyngor fynd ati i wella
lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol
a diwylliannol yr ardal leol yn unol â’r egwyddor
datblygu cynaliadwy fel sy’n ofynnol yn y Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
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Adran 6

LLES

Yr Angen a’r Galw am Dai
Mae Strategaeth Tai Lleol 2018-23 yn nodi’r
blaenoriaethau a’r camau ar gyfer tai a
gwasanaethau’n ymwneud a thai, fydd yn helpu i
wella ansawdd bywyd i denantiaid a phreswylwyr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam tan 2023 ac
mae’n chwarae rhan yn sicrhau budd economaidd
a gwaith i’r ardal.
Ein gweledigaeth yw:
“Darparu’r mathau cywir o gartrefi o ansawdd uchel
mewn cymunedau diogel, deniadol a chefnogol sy’n
diwallu anghenion pobl sy’n byw yn y Fwrdeistref
Sirol.”
Mae Strategaeth Tai Lleol Wrecsam wedi defnyddio
themâu Strategaeth Genedlaethol Cymru – Gwella
Bywydau a Chymunedau – Cartrefi Cymru 2010.
Themâu Strategaeth Tai Lleol 2018 – 23 yw:

Nid yw hon yn strategaeth tai cymdeithasol, mae’n
hytrach yn strategaeth sy’n ystyried pob math o dai
a’r gwasanaethau tai sydd eu hangen i gefnogi ein
poblogaeth rŵan ac yn y dyfodol. Mae’n allweddol
hefyd er mwyn cyflawni Cynllun Cyngor Wrecsam
a’i Amcanion Lles . Er ei bod yn canolbwyntio ar
dai, mae’n cael effaith sylweddol ar feysydd gwaith
eraill, fydd yn dod â budd i’r rhai sy’n byw, gweithio
ac yn ymweld â’r Fwrdeistref Sirol.
Bydd y camau a nodir yn y Strategaeth hon yn
cael eu monitro a bydd adroddiad blynyddol
arnynt. Dan amgylchiadau Covid-19, mae’r
Strategaeth a’r Cynllun Gweithredu yn cael eu
hail-archwilio er mwyn gweld a oes meysydd neu
gamau blaenoriaeth bellach wedi gorfod ildio’u lle
oherwydd digwyddiadau diweddar, ac i weld a oes
angen adlewyrchu newid mewn blaenoriaethau.

• Mwy o ddewis o ran tai;
• Tai a chymunedau o ansawdd gwell; a
• Gwell gwasanaethau i wella bywydau pobl.
Mae’r Strategaeth yn gosod gweledigaeth bum
mlynedd ar gyfer cyflenwi tai a gwasanaethau
sy’n ymwneud â thai yn y Fwrdeistref Sirol. Mae’n
rhoi fframwaith o themâu blaenoriaeth a fydd yn
cyfarwyddo gweithgareddau Gwasanaethau’r
Cyngor ac yn dylanwadu ar ein partneriaid allanol,
gan ddarparu amgylchedd cadarnhaol i gydweithio
a datblygu mewn modd cynaliadwy. Mae yna dair
rhan i’r Strategaeth, ffeithlun un dudalen, llyfryn
Strategaeth a Chynllun Gweithredu. Er eu bod i gyd
yn gysylltiedig, maent hefyd yn ddogfennau sy’n
gweithio ac yn gallu cael eu darllen ar eu pen eu
hunain hefyd.
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O fewn pob thema yn y Strategaeth, mae meysydd blaenoriaeth allweddol i weithredu arnynt:
THEMA UN:

THEMA DAU:

THEMA TRI:

MWY O DDEWIS O RAN TAI

TAI A CHYMUNEDAU O
ANSAWDD WELL

GWELL GWASANAETHAU I
WELLA BYWYDAU POBL

Cynyddu cyflenwad tai
fforddiadwy drwy’r rhaglen
‘Adeiladu a Phrynu’ sy’n darparu
dewis o ddeiliadaethau a mathau
o eiddo mewn lleoliadau sy’n
ateb y galw.

Ymrwymo i barhau i gynnal a
thrwsio tai Cyngor ar ôl cyflawni
SATC, i sicrhau bod cartrefi yn
economaidd, yn ddeniadol ac yn
diwallu anghenion a dyheadau
cwsmeriaid.

Gwerthuso stoc bresennol
ar gyfer y defnydd gorau,
ailddatblygu, ailwampio neu ailgategoreiddio i gynnal dewis a
chyflenwad.

Defnydd cadarnhaol o
ddeddfwriaeth gynllunio,
trwyddedu a gorfodi i leihau’r
effaith a ddaw oherwydd bod
eiddo yn wag neu wedi ei reoli
yn wael, yn arbennig o fewn
canol y dref, gan gyfrannu at
well amodau ar gyfer lles a thwf
economaidd.

Datblygu dull rhagweithiol
o reoli tai er mwyn adnabod
ac ymateb i anghenion
cymhleth, y diamddiffyn a hybu
gwasanaethau er mwyn gwneud
yn fawr o gynaliadwyedd
tenantiaeth ac atal digartrefedd.

Datblygu a chryfhau gwaith
presennol ar eiddo gwag, gan
ddefnyddio’r holl ffyrdd sydd ar
gael gan gynnwys ‘prynu-yn-ôl’ a
phrynu gorfodol.
Ei gwneud yn haws i bobl wneud
cais am dai drwy weithio’n
effeithiol gyda phartneriaid
Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig i ddatblygu rhestrau
aros cytbwys ac enwebiadau.
Esblygu’r Asiantaeth Gosod
Leol i hybu arfer da, safonau
uchel a darparu mwy o ddewis o
ddaliadaeth i ateb anghenion.
Cysylltu gyda datblygwyr preifat
i wneud yn fawr o fantais tai’r
farchnad agored a sicrhau
defnydd effeithiol o’r broses
gynllunio er mwyn darparu
cyfraniadau tai fforddiadwy.
Gweithio mewn partneriaeth i
ddwyn datblygiadau tai ymlaen.
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Parhau i adolygu ein dulliau
rheoli tai mewn cymunedau
amlddeiliadaeth er mwyn cynnig
ymateb gwell a mwy effeithlon i
faterion ansawdd bywyd.
Arloesi o safbwynt dylunio
tai newydd ac addasu stoc
presennol, i wneud y defnydd
gorau o adnoddau a gwella
cynaladwyedd.
Datblygu a hybu strategaethau a
gwasanaethau effeithlonrwydd
ynni ar gyfer y sector cyhoeddus
a phreifat i leihau tlodi tanwydd
ac amddiffyn yr amgylchedd.
Parhau’n ymrwymedig i addasu
cartrefi lle bo’n briodol, cefnogi’r
syniad o gartrefi am oes a byw’n
annibynnol.

Croesawu a chefnogi’r defnydd
o dechnolegau newydd i
ddarparu atebion iechyd, tai a
chymunedol gan ei gwneud yn
haws ac yn fwy effeithiol cysylltu
â gwasanaethau.
Galluogi pobl i ddarparu adborth
am eu profiadau a’u dyheadau
ar gyfer gwasanaethau tai a
gwasanaethau cysylltiedig a
dangos sut mae hyn yn datblygu
darpariaeth gwasanaeth yn y
dyfodol.
Parhau i hybu gwaith
partneriaeth lleol a rhanbarthol
effeithiol ar gyfer atebion sy’n
diwallu’r anghenion a nodwyd
a gwneud defnydd effeithiol o
adnoddau.
Adolygu tai a gwasanaethau
tai i bobl hŷn, gan gynnwys
cefnogaeth, stoc a datblygu
datrysiadau tai ar gyfer y dyfodol.
Cyflawni’r ymrwymiad i ddarparu
caeau ychwanegol ar gyfer
Sipsiwn, Roma a Theithwyr ar ôl
cwblhau asesiad anghenion.

Cynllun Busnes y Cyfrif
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Cynllunio ar gyfer y Dyfodol
Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol 2015.
Diweddarwyd 2017.
Cafodd adroddiad yr Asesiadau o’r Farchnad Dai
leol ei lunio yn 2015 a’i ddiweddaru yn 2017 fel
rhan o sail tystiolaeth y Cynllun Datblygu Lleol.
Mae’r Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol yn ystyried
y farchnad dai, sut mae’n gweithio a’r galw yn y
dyfodol am dai, yn ogystal ag asesu’r angen.
Disgwylir i awdurdodau lleol gynhyrchu Asesiadau
o’r Farchnad Dai ar bob deiliadaeth tai, gan
ddefnyddio amserlen, data a methodoleg gyson.
Dylai’r Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol gael ei
adolygu bob dwy flynedd a’i ailysgrifennu bob
pum mlynedd, yn ôl argymhelliad Adolygiad
Annibynnol Cyflenwad Tai Fforddiadwy – Ebrill
2019. Gan ei bod yn 3 blynedd ers adolygu a
diweddaru’r Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol,
bwriad Wrecsam yw cychwyn gwaith ar gynhyrchu
Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol newydd. Ond mae
ffigurau’r Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol yn dal
yn berthnasol ar yr adeg hon. Mae’r Asesiadau o’r
Farchnad Dai Leol yn helpu’r Cyngor i gynllunio ar
gyfer cymysgedd o dai, yn seiliedig ar dueddiadau
demograffig presennol a’r dyfodol, tueddiadau’r
farchnad ac anghenion grwpiau gwahanol yn y
gymuned.
Mae angen mwy o dai fel y gwelir drwy’r Cynllun
Datblygu Lleol a’r Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol,
er mwyn sicrhau bod y math iawn o dai ar gael yn y
llefydd iawn.
Mae dadansoddi anghenion tai o’r Asesiadau
o’r Farchnad Dai Leol, yn dangos fod prinder
blynyddol o 157 o dai fforddiadwy ar draws y
Fwrdeistref Sirol dros 5 mlynedd:

2017
Yr angen presennol

+4586

Stoc sydd ar gael

507

Angen newydd sy’n codi

448

Cyflenwad o Unedau Fforddiadwy
bob blwyddyn

797

Uned Fforddiadwy ychwanegol
sydd eu hangen bob blwyddyn
(anghyfartaledd blynyddol)

157

Twf Poblogaeth
Wrecsam yw tref fwyaf Gogledd Cymru Yn
2019/20 roedd tua 135,957 o breswylwyr yn byw
yn y Fwrdeistref Sirol. Y grŵp oedran mwyaf yn
Wrecsam yw rhai 45-64 oed.
Ar 4 Awst 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru
amcanestyniadau poblogaeth is-genedlaethol a
oedd yn adolygu’r amcanestyniadau gwreiddiol
a gyhoeddwyd ar 27 Chwefror 2020 ar gyfer y
cyfnod 2018 hyd 2043.
Yn ystod y cyfnod 2018 hyd 2028, amcangyfrifir
y bydd y boblogaeth yn cynyddu ym mwyafrif
awdurdodau lleol Cymru. Ond, rhagwelir y bydd y
boblogaeth yn gostwng mewn 4 o’r 22 awdurdod
lleol amcangyfrifir y bydd poblogaeth Wrecsam yn
gostwng o 1.5%.
Amcangyfrifir y bydd y gostyngiad mwyaf ym
mhoblogaeth Wrecsam ymysg rhai 0-15 oed
(8.6%). Credir y bydd y boblogaeth sydd o fewn
yr oedran gweithio, 16 – 64 oed, yn gostwng ym
mhob awdurdod lleol yng Nghymru, ag eithrio
Gwynedd a’r awdurdodau trefol yn Ne Cymru,
ar hyd coridor yr M4. Ar gyfer pobl 65 oed a
hŷn, amcangyfrifir y bydd cynnydd ym mhob
awdurdod lleol yng Nghymru.
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Cynllun Datblygu Lleol 2013-2028
Mae Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013- 2028)
fydd yn disodli’r Cynllun Unedol (1996- 2011), yn
cael ei archwilio ar hyn o bryd gan yr Arolygiaeth
Gynllunio, ac mae’n darparu ar gyfer 8,525 o
aneddiadau. Mae Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol
ar y cyd rhwng Cyngor Wrecsam a Sir y Fflint
(Mawrth 2015) wedi nodi anghyfartaledd o 157
o unedau fforddiadwy bob blwyddyn (neu 2355
uned dros gyfnod y cynllun) ar gyfer deiliadaethau
cymdeithasol a chanolradd yn y Sir. Mae’r
Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol yn awgrymu
rhannu deiliadaeth yn 70% rhent cymdeithasol a
30% canolradd.
Mae’r Polisi H2 newydd yn nodi y caiff cyfraniadau
tai fforddiadwy eu ceisio ar gyfer datblygiadau o 10
uned neu fwy yn unol â’r cwotâu canlynol y dylid
eu defnyddio fel man cychwyn ar gyfer negodi
fesul safle:
i.

40% ar safleoedd yn ardaloedd is-farchnad
Dwyrain Wledig a Gogledd Wrecsam a
Gresffordd;

ii. 30% yn ardal is-farchnad Wledig y Gorllewin
a’r Gogledd Orllewin;
iii. 25% yn ardal is-farchnad y Gogledd-orllewin; a
iv. 0% yn ardaloedd is-farchnad Cefn Mawr a
Rhos.
Bydd disgwyl i dai fforddiadwy gael eu darparu ar
y safle yn gyntaf a dim ond mewn amgylchiadau
eithriadol y bydd cyfraniadau oddi ar y safle
neu symiau gohiriedig yn cael eu derbyn yn lle
darpariaeth ar y safle. Disgwylir symiau gohiriedig
ar safleoedd lle mae llai na 10 yn unol â’r manylion
yn y CCA.
Yn ogystal a hyn, mae Polisi H3 newydd ar
Safleoedd Eithrio Tai Fforddiadwy, yn nodi’r meini
prawf a ddefnyddir i asesu ceisiadau ar gyfer
safleoedd eithrio tai fforddiadwy y tu allan ond yn
gyffiniol i derfynau aneddiadau, yn unol a’r polisi
cynllunio cenedlaethol.
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Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru
2019
Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru
yn cael ei ddefnyddio fel mesur swyddogol
Llywodraeth Cymru ar gyfer amddifadedd
perthnasol mewn ardaloedd bychain yng Nghymru.
Mae’n nodi ardaloedd sydd a’r crynoadau uchaf
o wahanol fathau o amddifadedd. Mae Mynegai
Amddifadedd Lluosog Cymru yn gosod pob ardal
fechan mewn trefn o 1 (y mwyaf amddifad) i 1,909
(y leiaf amddifad). Mae Mynegai Amddifadedd
Lluosog Cymru yn cynnwys 8 parth neu fath
gwahanol o amddifadedd ac mae pob parth yn
cynnwys ystod o wahanol ddangosyddion.
Dyma’r parthau sydd wedi eu cynnwys ym
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019
Incwm

Mynediad at Wasanaethau

Gwaith

Tai

Iechyd

Diogelwch Cymunedol

Addysg

Amgylchedd Naturiol

O’i gymharu â threfn raddio Mynegai Amddifadedd
Lluosog Cymru 2014, mae newid wedi digwydd
yn nifer o ardaloedd y Fwrdeistref Sirol. Mae hyn
yn rhannol oherwydd newidiadau yn y data a
gesglir. O ran y parth Tai, y prif ddangosyddion
a ddefnyddiwyd i fesur amddifadedd oedd
gorboblogi a thai gwael. Mesurir tai gwael yn ôl:
y nifer o beryglon Categori 1 sydd mewn eiddo;
• oedran eiddo;
• math a maint yr eiddo;
• gradd y Dystysgrif Perfformiad Ynni mewn
eiddo.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cydweithio gyda’r
Sefydliad Ymchwil Adeiladu i wneud y cyfrifon
angenrheidiol.
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Mae’r buddsoddi cyfalaf sylweddol y mae’r Cyngor
yn ei wneud, er mwyn bodloni SATC, wedi mynd i’r
afael â materion sy’n gysylltiedig â thai o ansawdd
wael.
Mae systemau gwresogi newydd wedi gwneud
eiddo’n fwy ynni effeithlon, a thoeau newydd
yn lleihau colli ynni, ac yn helpu i leihau biliau
tanwydd. Mae hyn wedi cyfrannu’n rhannol hefyd
ar newid cyffredinol yng ngraddfeydd Mynegai
Amddifadedd Lluosog Cymru yn Wrecsam, gan
fod gwelliannau wedi bod yn ansawdd y tai yn yr
ardaloedd hynny ble mae gan y Cyngor stoc.
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Adeiladu a Datblygiadau Newydd
Ym mis Ebrill 2015, daeth y Cyngor allan o’r system
cymhorthdal y Cyfrif Refeniw Tai a dechrau ei
ariannu ei hun a gallu benthyca arian i gynnal ei
rhaglen SATC yn ogystal â datblygu tai newydd i’r
Cyngor.
Cafodd Rhaglen Adeiladu a Phrynu ei
chymeradwyo yn yr un flwyddyn ym Mehefin
2015 gydag estyniad i’r rhaglen Adeiladu a Phrynu
wedi ei gymeradwyo ym mis Medi 2015 gan y
Bwrdd Gweithredol oedd yn nodi 12 argymhelliad
i gefnogi’r cynnydd mewn tai fforddiadwy yn
y Fwrdeistref Sirol. Mae’r argymhellion hyn yn
caniatáu i’r Cyngor adeiladu eiddo newydd yn
ogystal a chaffael eiddo newydd neu rai parod er
mwyn cynyddu’r stoc dai.
Mae Strategaeth Tai Lleol 2018-2023 yn amlinellu
dull y Cyngor er mwyn cynyddu ac addasu’r stoc
dai er mwyn bodloni’r galw cynyddol am dai.
Roedd Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai yn
cyflwyno cynlluniau adeiladu’r Cyngor ac yn
darparu ar gyfer buddsoddi yn y Rhaglen Adeiladu
a Phrynu dros y cyfnod 5 mlynedd cychwynnol. Ar
gyfer 2020/21, cafodd yr uchelgais hwn ei ymestyn
i adeiladu 127 o unedau dros y cyfnod hwn o amser
sy’n cynnwys y 27 eiddo newydd sydd wrthi’n
cael eu hadeiladu dros y 1 i 10 mlynedd nesaf. Nid
yw’r amserlen ar gyfer datblygu’r rhain wedi ei
benderfynu’n llwyr eto.
Mae’r Cyngor yn cydnabod y dull eithaf ceidwadol
ynglŷn â’i raglen i’r dyfodol, ond mae hyn yn
adlewyrchiad uniongyrchol o nifer o ffactorau sydd
wedi bod yn rhwystr:
1. mae’r Cyngor wedi ymrwymo i’r dyddiad cau
newydd yn Rhagfyr 2021 ar gyfer cwblhau
rhaglen SATC a dyma’r flaenoriaeth glir yn y
tymor byr i’r Gwasanaeth Tai ac Economi o
ran adnoddau a buddsoddi;
2. prinder tir sy’n eiddo i’r Cyngor yn ogystal a
rhwystrau sylweddol o ran anallu cyffyrdd
allweddol ar yr A483;
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3. yr angen i symud ac uwch-sgilio’r gwasanaeth
tuag at weithgarwch adeiladu tai ar ôl 29
mlynedd.
4. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried maint
y buddsoddiad sydd ei angen i uwchraddio
cyffyrdd yr A483, fydd yn rhyddhau tir ar gyfer
5. Adeiladu mwy o dai ac mae proses Canllaw
Trafnidiaeth Cymru ar y gweill.
6. Ar y sail hon, mae’r Cyngor mewn sefyllfa i
gryfhau ei ymrwymiad i’w raglen adeiladu
tai - a thrwy’r cynllun busnes hwn, mae’n
gwneud yr achos dros fuddsoddi parhaus
dros gyfnod o 10 i 15 mlynedd. Mae’r
buddsoddiad eisoes wedi ei ddiogelu am
2021/22 a 2022/23 oherwydd buddsoddiad
ychwanegol ar gyfer adeiladu tai newydd a
chaiff ei gryfhau ymhellach drwy ein gallu i
gael mynediad a darparu arian cyfatebol at
y Grant Tai Cymdeithasol gan Lywodraeth
Cymru o 2021/22 ymlaen.

Adeiladu Tai ar gyfer y Dyfodol
Mae’r Cyngor wedi ei gyfyngu o ran ei allu i
adeiladu cartrefi newydd fforddiadwy mewn
rhai ardaloedd o’r Fwrdeistref Sirol gan nad yw’n
berchen ar ddigon o dir. Ond, cychwynnodd y
Cyngor adeiladu tai cymdeithasol newydd am y
tro cyntaf ers 28 mlynedd ym mis Rhagfyr 2019
yn Nant Silyn yn Wrecsam, disgwylir i’r tenantiaid
cyntaf symud i’r eiddo newydd yn ystod mis
Mawrth 2021. Gwnaed cynnydd gwych yn 2019/20
ar gynllun Nant Silyn sy’n ddatblygiad o 14 uned o
fathau cymysg o eiddo: 8 x 1 fflat 1 ystafell wely
4 x 2 tŷ 2 ystafell wely
1 byngalo 1 ystafell wely i bobl hyn.
1 byngalo 2 ystafell wely wedi ei addasu’n llawn.
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Fel rhan o’r datblygiad adeiladu newydd hwn,
mae Swyddogion yn gweithio’n agos gydag
Aelodau Lleol a chymunedau lleol ar welliannau
amgylcheddol fydd yn ategu’r tai yn yr ardal hon.
Mae safle arall ym Mhlas Madog wedi ei nodi a
disgwylir y bydd 13 uned yn cael eu cwblhau yno
yn ystod 2022. Mae caniatâd cynllunio wedi i roi ar
gyfer 2 eiddo wedi ei addasu’n arbennig ar y safle,
a 10 uned arall ar gyfer anghenion cyffredinol.
Bydd Plas Madog yn ddatblygiad 13 uned o eiddo
cymysg:
4 fflat 1 ystafell wely (1 wedi ei addasu)
3 tŷ 4 ystafell wely
2 dŷ 3 ystafell wely
2 dŷ 2 ystafell wely
2 fyngalo 5 ystafell dormer wedi ei addasu’n
llawn
Yn 2019, amlinellodd Llywodraeth Cymru ei
ymrwymiad i arallgyfeirio cyflenwad tai Cymru
gyda’r angen i ganolbwyntio sylw ar gyflwyno
tai cymdeithasol. Nododd Llywodraeth Cymru ei

awydd i gefnogi adeiladu cenhedlaeth newydd o
dai cyngor ar raddfa a chyflymder er mwyn bodloni
anghenion cymunedau ledled Cymru.
Cafodd y sefyllfa hon ei chefnogi gan
ddarganfyddiadau’r Adolygiad Annibynnol o
Gyflenwad o Dai Fforddiadwy a’r amcangyfrifon a
gyhoeddwyd o’r angen am dai yng Nghymru trwy
ddeiliadaeth (2019).
Mae’r Cyngor yn gweithio ar sail Cymru gyfan
gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi cyflwyno tai
cymdeithasol newydd ar raddfa a chyflymder,
ac ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn gweithio
ar benderfynu ar safleoedd tai i’w datblygu
yn y dyfodol ar draw y Fwrdeistref Sirol, gyda
chymysgedd o unedau yn ôl yr angen lleol am dai.
Mae defnyddio Dulliau Adeiladu Modern ar gyfer
prosiectau’r dyfodol yn destun ymchwil ar y funud,
gan ymchwilio i’r mathau posibl o eiddo. Drwy’r
rhaglen ddatblygu hon, bydd y Cyngor yn darparu
unedau na fyddai’n cael eu cyflwyno fel arall
i’r dyfodol. Fel rhan o Gronfa Her Economaidd
Sefydliadol yn 2019, llwyddodd y Cyngor a chael
£65,000 i gynnal prosiect ymchwil
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ynglŷn â’r dulliau modern lleol o adeiladu yn y
gadwyn gyflenwi. Nod y prosiect yw datblygu
dulliau arloesol yn y broses ddylunio, comisiynu
a chaffael er mwyn cyflwyno cynlluniau tai
enghreifftiol yn Wrecsam.

tai. Ar hyn o bryd mae cyfartaledd cost pob eiddo
a brynwyd a chostau cysylltiol i’r eiddo gyrraedd
SATC yn costio £150,000 ar gyfartaledd am bob
eiddo i’r Awdurdod Lleol.

Mae Urban Foresight wedi eu penodi i adnabod
a defnyddio technoleg arloesol a’r cyfleoedd sy’n
bodoli yn yr economi sylfaenol leol, a datblygu
strategaeth gaffael fydd yn gwneud yn fawr o’r cyfle
i greu a chadw cyfoeth yn ein cymunedau lleol.
Mae’r adroddiad terfynol i ddod ym mis Chwefror
2021 a’r adeg honno caiff y Strategaeth Gaffael ei
datblygu ymhellach yn barod i’w gweithredu.

Cynllun Prynu

Ein gweledigaeth yw hyfforddi ein gweithlu
presennol gyda’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i
gyflwyno eiddo gan ddefnyddio Dulliau Adeiladu
Modern o fewn y Fwrdeistref Sirol. Fel y cyfeiriwyd
yn gynharach yn y Cynllun Busnes hwn, mae’r
Buddion Cymunedol
A’r Addewid Cyflogwr o fewn ein gweithgarwch
caffael yn fecanwaith er mwyn dod a hyfforddiant a
chyfleoedd gwaith ymlaen i gefnogi’r nod hwn.

Prynu Cyn Eiddo Awdurdod Lleol yn ôl
Dechreuodd Cyngor Wrecsam y cynllun prynu cyn
eiddo awdurdod lleol yn ôl o dan Reoliadau Hawl
i Brynu yn Ebrill 2018. Mae’r Rheoliadau Tai (Hawl
Cynnig Cyntaf) (Cymru) 2005 yn berthnasol i eiddo
a brynwyd gan y Cyngor o fewn y 10 mlynedd
diwethaf.
Ers mis Ebrill 2018 ar adeg ysgrifennu’r Cynllun
Busnes hwn, mae Cyngor Wrecsam wedi cwblhau
prynu 29 cyn eiddo awdurdod lleol, yn ogystal â
4 oddi ar gynllun, am gyfanswm cost o£4,019,054.
Mae’r eiddo yma i gyd wedi eu hychwanegu at stoc
dai’r Cyngor.
Ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22, mae cyllideb
o £1.28 wedi ei phennu i brynu eiddo yn ôl, a bydd
hynny’n ateb anghenion ymgeiswyr ar ein cofrestr
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Yn ystod 2019/20, prynodd y Cyngor 4 eiddo fel
rhan o’r Rhaglen Adeiladu a Phrynu. Roedd y
rhain i gyd yn ychwanegiadau at stoc dai’r Cyngor.
Roedd tenantiaid yn gallu symud i’r tai newydd
yma lai nag wythnos ar ôl y prynu. Mae’r Cyngor
yn parhau i archwilio cyfleoedd gyda datblygwyr
preifat a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i
brynu eiddo eraill o gynlluniau yn yr ardaloedd ble
mae’r angen mwyaf yn y Fwrdeistref Sirol ble mae
ceisiadau cynllunio’n cael eu cyflwyno.

Gweithio gyda Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig ac eraill
Mae’r Gwasanaethau Tai ac Economi yn gweithio’n
agos gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig,
datblygwyr a’r adran gynllunio i geisio sicrhau
bod y mathau cywir o dai yn cael eu darparu, gan
gymryd i ystyriaeth y galw lleol.
Bydd hyn yn cynnwys gwneud defnydd o dir gwag
i gefnogi darparu tai, marchnata tir sydd ar gael
ac adolygu ardaloedd o dir sy’n eiddo i’r Cyngor i
asesu addasrwydd ar gyfer datblygu tai.
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid i gefnogi
cyflenwi tai fforddiadwy. Gall Cytundebau Adran
106 sicrhau tai fforddiadwy mewn datblygiadau
preifat. Yn rhan o’r broses gynllunio, mae’n rhaid
darparu canran o bob datblygiad tai newydd fel tai
fforddiadwy.
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Gwerthuso a Gwneud y Defnydd Gorau
o Stoc Dai’r Cyngor

gymuned a bodloni anghenion tenantiaid a’u
teuluoedd.

Drwy barhau a’r thema ‘Mwy o ddewis o dai’ o
fewn y Strategaeth Tai Lleol, mae gwaith ar y gweill
i asesu’r amrywiol fathau o dai o fewn portffolio’r
Cyngor. Bydd y gwerthusiad hwn o stoc bresennol
yn sicrhau ein bod yn effeithlon o ran gwneud y
defnydd gorau o’n stoc dai ac ystyried i ba raddau y
mae’n bodloni ein hangen presennol am dai.

Y gobaith yw y bydd hyn yn gwneud i denantiaid
ddymuno aros yn eu cymunedau am amser hirach.

Bydd darganfyddiadau’r gwaith hwn yn sail i
werthuso’r opsiynau ar gyfer ailfodelu posibl yn y
dyfodol i wella ein stoc dai, yn ogystal â chadw’r
dewis a’r cyflenwad o dai i sicrhau fod cymysgedd
briodol o lety ar gael mewn ardaloedd penodol yn y
Fwrdeistref Sirol i ateb y galw am dai.

Ailfodelu Stadau
Plas Madoc
Yn 2017, mabwysiadwyd uwchgynllun 10 mlynedd
yn rhoi manylion y weledigaeth a chyfeiriad y
gwaith ailfodelu Plas Madoc fesul cam. O’r blaen,
roedd gwaith dymchwel tameidiog wedi bod yn
digwydd yn yr ardal er mwyn gwella edrychiad yr
ardal.
Er bod y gwaith dymchwel yn cynnig gwelliant
drwy roi mannau agored, gadawyd yr ardaloedd
gyda’r sylfaen concrid arnynt neu roedd porfa’n
tyfu drosto. Arweiniodd hyn at olwg wael i’r
amgylchedd mewn rhannau o’r stad. Cytunwyd
felly, oherwydd materion ynglŷn a chynllun,
gosodiad ac ansawdd y stoc, bod angen golwg
gyfannol ar yr ardal oedd yn cynnwys buddsoddiad
SATC, peth gwaith dymchwel yn ogystal ag
ailfodelu’r stad.
Mae’r Uwchgynllun hwn yn nodi cyfleoedd ar
gyfer gweithredu ac ymyrraeth fydd yn cyflawni
gweledigaeth hirdymor ar gyfer stad Plas Madoc,
gan anelu i ddefnyddio dull cyfunol i adfywio’r
stad gyfan. Bwriad yr ail-ddylunio yw ailddiffinio
hunaniaeth tai cyngor, gwella’r ymdeimlad o

Drwy gydol y broses ail-fodelu, mae nifer o
ymgynghoriadau a digwyddiadau gwybodaeth
wedi eu cynnal gyda thenantiaid a thrigolion lleol
sy’n byw ar y stad. Mae’r digwyddiadau hyn wedi
rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud o ran y
cynlluniau a gynigir ar gyfer y stad, yn ogystal
ag awgrymu blaenoriaethau wrth symud ymlaen
gyda’r Uwchgynllun. Darparwyd gweithgareddau
hwyliog a lluniaeth i deuluoedd i helpu i ddenu
cynifer a phosibl o bobl. Cynhaliwyd ymgynghoriad
mwy penodol gyda thenantiaid sy’n cael eu
heffeithio’n uniongyrchol gan y cynlluniau, megis
ail-fodelu’r tŷ tref ac estyniadau garej, sydd wedi
arwain at gefnogaeth sylweddol.
Mae cydweithio gyda’r grŵp Meithrin
Ymddiriedaeth Cymunedau ‘Ni yw Plas Madog’
wedi parhau, gan gynnig cefnogaeth dwy ffordd i
fentrau i wella ansawdd bywyd pobl Plas Madoc.
Datblygwyd cysylltiadau hefyd gyda’r ganolfan
hamdden, gan roi lleoliad ar gyfer digwyddiadau, a
chyda sefydliadau plant lleol, sy’n awyddus i fod yn
rhan o wella golwg y stad.
Mae gwaith dymchwel a buddsoddi cyfalaf wedi
digwydd i sawl eiddo ar draws y stad gan gynnwys
peth o’r gwaith canlynol:
• Mae’r rhaglen Insiwleiddio Waliau Allanol wedi
trawsffurfio ymddangosiad stad Plas Madoc
ac fe’i cwblhawyd yn fuan yn 2020. Mae’r
rhaglen hon yn rhoi cartrefi cynhesach a mwy
ynni effeithlon i denantiaid.
• Mae’r holl dai yn y stad wedi manteisio ar do
newydd, gan gynnwys y tai brics traddodiadol,
a chwblhawyd hyn hefyd ddechrau 2020.
• Dechreuodd y gwaith tu allan ym Mhlas
Madoc yn ystod gwanwyn 2020, yn cyfnewid
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ffensys, giatiau a llwybrau i wella diogelwch.
eiddo, yn ogystal â gwella’u hedrychiad.
• Bwriedir ymestyn gerddi rhai eiddo i gyd-fynd
a’r rhaglen o waith ar y tu allan. Bydd hyn yn
darparu gardd gefn breifat o faint digonol ar
gyfer eiddo tair ystafell wely sydd heb le tu
allan ar hyn o bryd.

Mae prosiect peilot ar y gweill i ail-fodelu rhes o 6
o dai tref 3 llawr. Drwy ail gynllunio trefn y llawr isaf
yn yr eiddo yma, byddant yn fwy addas i deuluoedd
fyw ynddynt. Nid yw cynllun presennol yr eiddo
3 ystafell wely yma yn ffafriol i deuluoedd gyda
phlant. Mae ail-fodelu’n cynnwys trosi un o’r garejis
i greu drws ffrynt newydd a chyntedd, estyniad i
erddi a lle parcio penodol.
Mae cynlluniau i greu lle parcio ffurfiol ar gyfer
amrywiol safleoedd ar draws y stad i roi mannau
parcio penodol i drigolion. Mae cynlluniau ar gyfer
ardal barcio ym Mheris, ger y siopau, yn aros am
ganiatâd. Mae ardaloedd parcio ffurfiol eraill ar
draws y stad yn y cam arolwg. Mae’r cynlluniau’n
cynnwys tirlunio i wella ymddangosiad y stad.

Prosiect Isadeiledd Gwyrdd
Mae cais llwyddiannus am arian Isadeiledd Gwyrdd
gan Lywodraeth Cymru wedi cychwyn y Prosiect
Isadeiledd Gwyrdd. Mae cyfran helaeth o’r arian
wedi ei anelu at stadau tai Plas Madoc a Pharc
Caia, i wella eu hymddangosiad amgylcheddol,
cynyddu bioamrywiaeth ac yn cynnwys ac
addysgu preswylwyr lleol mewn cynlluniau er budd
eu cymunedau. Mae cynlluniau’n cynnwys gerddi
cymunedol, plannu coed, dolydd blodau gwyllt a
pherllannau ffrwythau.
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Caia
Mae Gweithgor mewnol wedi ei sefydlu i ymateb
i argymhellion a wnaed mewn gwerthusiad
dewisiadau i fynd i’r afael â chynaladwyedd
tenantiaeth mewn ardal yn un o’n stadau tai. Nod y
prosiect yw datblygu uwchgynllun er mwyn mynd
ati i ail-fodelu stoc dai er mwyn cael ystod priodol
a chytbwys o fathau o dai a rhoi mesurau gwelliant
ar waith mewn dull cyfannol i ddelio â phroblemau
presennol.

Menter Strydoedd mwy Diogel
Mewn cais aml-asiantaeth rhwng y Cyngor,
Heddlu Gogledd Cymru, Swyddfa Comisiynwyr
Heddlu a Throseddu a Phartneriaeth Parc Caia,
mae arian wedi ei sicrhau gan y Swyddfa Gartref
i fynd i’r afael a throseddau meddiangar yn
ward Queensway yn ardal Caia. Mae hwn yn
fuddsoddiad o £500,000.
Mae cyswllt cymunedol yn digwydd wrth
weithredu nifer o fesurau sy’n cynnwys dymchwel
garej, giatiau ar lonydd cefn, mwy o oleuadau stryd
a chamerâu cylch cyfyng. Bydd 800 eiddo hefyd
yn cael gwelliannau diogelwch i’w gwneud yn llai
agored i droseddau. Bydd yr arian hwn yn gwneud
gwahaniaeth go iawn i breswylwyr lleol ac yn helpu
i fynd i’r afael a rhai problemau a nodwyd yng
ngwerthusiad dewisiadau Queensway.
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LLES

Adran 8

Adnoddau a Gofynion Ariannol
Mae’r Cynllun Busnes CRT yn dangos y gall y
Cyngor gydbwyso incwm a gwariant yn y tymor hir
gan ddiwallu costau ariannol cyfalaf a goblygiadau
eraill, a chyflawni a chynnal SATC dros gyfnod o 30
mlynedd.

Cyfrif Refeniw Tai
O dan Adran VI Deddf Llywodraeth Leol a Thai
1989 mae gan Awdurdod Tai Lleol ddyletswydd
i gadw Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r cyfrif hwn yn
cofnodi’r incwm a gwariant refeniw diffiniedig o
ran tai Cyngor (h.y. incwm rhenti, goruchwyliaeth a
rheoli a chostau atgyweirio a chynnal a chadw).
Mae unrhyw wariant neu incwm nad yw’n
ymwneud â’r gwasanaeth landlord wedi’i gofnodi
yng Nghronfa Gyffredinol y Cyngor. Mae’r Cyfrif
Refeniw Tai wedi’i glustnodi, sy’n golygu na ellir
trosglwyddo unrhyw adnoddau i neu o’r Gronfa
Gyffredinol. Mae’n ddyletswydd ar y Cyngor i
sicrhau nad yw’r Cyfrif Refeniw Tai yn mynd i
unrhyw ddiffyg mewn unrhyw flwyddyn.

Dangosyddion Benthyca Darbodus CRT
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio
gyda CLlLC, grŵp o gynrychiolwyr awdurdod lleol
a Savills i ddatblygu set o ddangosyddion benthyca
darbodus yn absenoldeb y cap ar fenthyca, a chyda
mwy o alw am arian ar Gynllun Busnes y CRT.
Nid oes cytundeb ar y mesurau hyn eto ond
y nod yw cynnwys y rhain mewn rhyw ffordd
mewn cynllun busnes yn y blynyddoedd i ddod.
Caiff y mesurau hyn eu cyfrifo a’u rheoli gan
awdurdodau lleol. Ni fydd Llywodraeth Cymru’n
rhagnodi terfynau’r mesurau hyn ond bydd
yn hwyluso cymhariaeth ar draws y sector yn
unol a’r awdurdodau lleol i roi cyd-destun i’r
penderfyniadau.
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Polisi Gosod Rhent
Mae Awdurdodau Lleol a chymdeithasau tai yn
gyfrifol am osod y rhent ar gyfer tai cymdeithasol o
fewn fframwaith ariannol a pholisi a sefydlwyd gan
Lywodraeth Cymru. Mae Rhan 4 Deddf Tai (Cymru)
2014 yn darparu’r fframwaith deddfwriaethol ar
gyfer rhenti tai cymdeithasol.
Ym mis Rhagfyr 2019, ysgrifennodd Gweinidog
Llywodraeth Cymru dros Dai a Llywodraeth Leol
at landlordiaid cymdeithasol ynglŷn â’r Polisi
Rhent ar gyfer rhenti tai cymdeithasol o 2020/21.
Cytunwyd, er mwyn annog cynllunio cynaliadwy
tymor hir, y dylid gosod polisi rhent ar gyfer
cyfnod o bum mlynedd yn cychwyn yn Ebrill 2020.
Dyma ail flwyddyn y cytundeb rhent 5 mlynedd a
gyflwynwyd y llynedd.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar godiad
blynyddol o hyd at Fynegai Prisiau Defnyddwyr
+1% gan ddefnyddio lefel y Mynegai o’r mis Medi
blaenorol bob blwyddyn. Ym mis Medi 2020, roedd
y Mynegai Prisiau Defnyddwyr yn 0.5%.
Yn rhan o’r polisi rhent pum mlynedd, bydd
disgwyl i landlordiaid cymdeithasol bennu polisi
rhent a thâl gwasanaeth, sy’n sicrhau fod tai
cymdeithasol yn parhau’n fforddiadwy i denantiaid
presennol ac i’r dyfodol. Fel rhan o’u penderfyniad
blynyddol ar godi/gostwng rhent, dylent wneud
asesiad o effeithlonrwydd cost, gwerth am arian a
fforddiadwyedd i denantiaid a dylid trafod hynny.

Covid-19 a Newidiadau i Fandiau Rhent
Targed
Yn ystod y pandemig, mae adnoddau’r llywodraeth
wedi eu hail-flaenoriaethu gan olygu fod casglu
set data rhent eleni wedi ei atal ar gychwyn
argyfwng Covid-19. Felly, nid oes data cyfredol,
cadarn ar gael i gynhyrchu bandiau Rhent Targed
ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mae trafodaethau
gyda chyrff cynrychioladol a rhanddeiliaid unigol
wedi datgelu, er bod bandiau Rhent Targed wedi
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chwarae rôl werthfawr pan gawsant eu cyflwyno,
mae’r sefyllfa heddiw yn wahanol iawn ac i’r rhan
fwyaf o landlordiaid nid ydynt yn chwarae rhan
sylweddol wrth osod rhenti’n lleol. Mae’r Gweinidog
Tai a Llywodraeth leol wedi penderfynu eu hatal
am eleni a bydd yn adolygu effaith y penderfyniad
hwn wrth osod rhent y flwyddyn nesaf, ac os oes
materion annisgwyl yn codi o’r penderfyniad, bydd
yn ystyried defnyddio Rhent Targed yn y dyfodol.
Mae’r Cynllun Busnes CRT hwn yn cymryd y bydd
rhent yn codi yn unol â’r uchod er mwyn cael yr
incwm rhent sydd ei angen er mwyn cyflawni SATC
erbyn Rhagfyr 2021 a’i chynnal ar ôl hynny.

Diwygiad Budd-daliadau Lles ac Effaith
Bosibl ar Cyfrif Refeniw Tai
Mae gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol wedi
cael ei ddarparu yn Wrecsam ar gyfer y rhan
fwyaf o ardaloedd o 4 Hydref 2017 gyda gweddill
ardaloedd y Waun a’r Eglwys Wen yn mynd yn fyw
ar ddechrau Mai 2018.
Ym mis Gorffennaf 2020 (ffigurau diweddaraf ar
gael), 12,635 o geisiadau byw Credyd Cynhwysol
wedi eu cofrestru gyda’r Adran Gwaith a
Phensiynau yn Wrecsam (mae hyn yn cymharu â
12,199 cais ym mis Mai 2020). O’r 12,635 o hawlwyr,
mae 4,799 ohonynt mewn gwaith a 7,836 yn ddiwaith.

• O’r achosion uchod y rhai oedd yn derbyn
Costau Tai, 1,443 o’r tenantiaethau sector
cymdeithasol, roedd gan 44% daliad wedi ei
reoli i landlord. Mae hyn yn cymharu a 5% yn y
sector preifat.
Risg sylweddol i’r Cynllun Busnes yw casglu
incwm rhent wrth i incwm tenant leihau ac maen
nhw’n perchnogi ac yn rheoli eu cyllidebau’n
uniongyrchol. Gwaned darpariaeth ar gyfer dyled
ddrwg o fewn y Cyn;;un Busnes.
Mae systemau ar waith i geisio lleihau rhai o’r
effeithiau ac mae staff yn parhau i roi cyngor a
chyfeirio tenantiaid a darpar denantiaid o ran
cwrdd â rhai o’r heriau.
Mae’r weithdrefn adfer dyledion rhent yn dal i gael
ei adolygu wrth i wahanol rannau o ddiwygio lles
ddod i rym. Caiff llythyrau dyledion eu danfon a
llaw fel y gall Swyddogion gysylltu’n gynt gyda
thenantiaid a’u cefnogi i dalu eu rhent a sicrhau fod
eu Credyd Cynhwysol yn gyfredol. Mae’r pwyslais
yn parhau ar ymyrraeth gynnar ac mae gwiriadau
pellach i sicrhau bod tenantiaid ag ôl-ddyled yn
ymwybodol o bob llwybr cymorth cyn bod unrhyw
weithdrefnau ailfeddiannu ffurfiol yn cychwyn.

Bu cynnydd sylweddol yn y llwyth achosion
Credyd Cynhwysol o ganlyniad i’r pandemig. Mae
rhai ystadegau sydd bellach ar gael gan yr Adran
Gwaith a Phensiynau yn dangos sawl cais am
Gredyd Cynhwysol sy’n derbyn Costau Tai. Mae’r
data hwn hyd at Chwefror 2020 a cheir ei fanylion
isod:
• 5,628 o aelwydydd yn derbyn Costau Tai fel
rhan o’u dyfarniad Credyd Cynhwysol. Roedd
3,311 o’r rhain yn y sector cymdeithasol (fydd
yn cynnwys Cymdeithasau Tai), 2,272 yn y
sector rhent preifat a 43 achos arall.

Mae Gweithgor adrannol yn parhau i gyfarfod yn
rheolaidd i ymdrin â materion sy’n parhau a thrafod
sut y gallwn newid ffyrdd o weithio a rhannu
gwybodaeth. Mae gwaith ychwanegol sylweddol
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wedi ei greu i Swyddogion oherwydd Credyd
Cynhwysol. Wrth ymateb i hyn, ailstrwythurodd
y gwasanaeth gan roi mwy o amser i staff rheng
flaen hyrwyddo a darparu mwy o gymorth dwys.
Mae’r dull o drin tenantiaid newydd wedi
newid hefyd, gan fod Swyddogion yn deall fod
angen cymorth sylweddol er mwyn sicrhau fod
ceisiadau’n cael eu prosesu’n gyflym ac ar gyfer
yr hawl cywir. Cyflwynwyd gwaith ariannol cyn
tenantiaeth er mwyn deall ymddygiad, risg a pha
mor agored i niwed yn ariannol yw’r ymgeisydd.
Mae hyn er mwyn cynllunio ymlaen llaw, darparu
cefnogaeth a sicrhau fod gan bob tenantiaeth
newydd gymaint o gyfle â phosibl i lwyddo’n
gymdeithasol ac yn ariannol.
Mae gan bob Swyddfa Dai bellach Swyddog
Cynhwysiant Ariannol a’i rôl gyntaf yw gwneud
yn fawr o incwm tenantiaid, a thrwy hynny eu
cynorthwyo i dalu eu rhent, unrhyw ddyledion a
chynorthwyo i wella cynaliadwyedd tenantiaethau.
Mae’r adborth i’r swyddi newydd yma wedi bod yn
gadarnhaol a chafwyd rhai canlyniadau da gyda
thenantiaid.

Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf Tai y Cyfrif
Refeniw Tai
Mae’r Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf y CRT
arfaethedig ar gyfer y 5 mlynedd ariannol nesaf
i’w weld yn Atodiad 3. Mae’r lefel buddsoddi sy’n
ofynnol i bob elfen yn dod o wybodaeth arolwg
manwl cyflwr stoc ar gyfer y Stoc Tai Cyngor i gyd.
Nodwyd fod angen buddsoddiad cyfalaf o £58.9
miliwn ar gyfer 2021/22 a £184.1 miliwn arall ar
gyfer y 4 mlynedd rhwng 2022/23 a 2025/26.
Mae cyllid ar gyfer y Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf
yn dod o gyfuniad o Lwfans Atgyweiriadau Mawr
Llywodraeth Cymru, Cyfraniadau Refeniw y Cyfrif
Refeniw Tai, Derbyniadau Cyfalaf ar ôl gwerthu
asedau a Benthyca Darbodus ac mae’r siart isod yn
dangos y ffynonellau cyllid arfaethedig yn 2021/22 i
hwyluso hyn:

Funding for the 2021/22 HRA Capital Programme

Cyllid ar gyfer Rhaglen Gyfalaf y CRT 2021/22

Benthyca Darbodus
£47.3m
Cyfraniad Refeniw
£2.1m
Lwfans Gwaith Trwsio Mawr
£7.5m
Derbyniadau Cyfalaf
£2.0m
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65,445

67,487

2022.23

2023.24

2024.25

2025.26

2026.27

2027.28

2028.29

2029.30

2030.31

2031.32

2032.33

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

£,000

2043.44

2044.45

2045.46

2046.47

23

24

25

26

2050.51

2042.43

22

30

2041.42

21

2049.50

2040.41

20

29

117,402

2039.40

19

2047.48

2038.39

18

2048.49

2037.38

17

27

2036.37

16

28

111,832

2035.36

15

76,148

14

2,230

88,298

125,867

2,193

2,156

2,121

2,085

2,051

2,017

1,984

1,952

1,920

1,889

1,858

4,116

4,042

3,969

3,898

3,828

3,759

3,692

3,626

3,562

3,498

3,436

3,375

3,315

3,257

3,200

3,143

3,088

2,541,320

122,200

118,641

108,574

105,411

102,340

99,360

98,320

93,655

90,927

88,279

85,707

83,210

82,339

78,432

2033.34

2034.35

13

73,929

71,738

70,911

63,454

61,550

59,574

58,806

55,447

53,257

3,036

£,000

51,077

2021.22

1

Incwm
Amrywiol

Incwm Rhent
Net

Blwyddyn

Blwyddyn

4,338

0

0

0

0

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

£,000

Grant Tai
Ffordd. LlC

Incwm

4,650

840

701

566

450

378

337

297

242

182

120

73
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30

23

23

23

23

24

24

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

£,000

Llog ar
falansau

(12,835)
(13,091)
(13,353)
(13,620)
(13,893)
(14,171)
(14,454)
(14,743)

104,734
107,892
111,130
114,463
119,973
121,364
125,094
128,937
(336,796)

(12,583)

101,660

2,638,605

(12,094)
(12,336)

95,783

(11,857)

93,000
100,527

(11,625)

(10,954)

86,426

92,592

(10,740)
(11,173)

(10,529)

80,097
82,449

(11,397)

(10,322)

77,812

87,368

(10,120)

75,553

89,938

(9,727)
(9,922)

71,175
74,662

(9,536)

69,071

(8,986)

63,021
(9,166)

(8,810)

62,195

(9,349)

(8,637)

58,779

67,019

(8,468)

56,534

65,055

£,000
(8,302)

£,000

Rheoli.

54,302

Cyfanswm
incwm

(754,483)

(32,896)

(32,251)

(31,618)

(30,998)

(30,391)

(29,795)

(29,210)

(28,638)

(28,076)

(27,526)

(26,986)

(26,457)

(25,938)

(25,429)

(24,931)

(24,442)

(23,963)

(23,493)

(23,032)

(22,581)

(22,138)

(21,704)

(21,278)

(20,861)

(20,452)

(20,051)

(19,658)

(19,272)

(18,894)

(21,524)

£,000

(1,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(200)

(300)

(500)

0

£,000

Atgyweirio a
Gwariant refeniw
Chynnal a Chadw
arall

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Costau
amrywiol

Gwariant

(858,938)

(14,137)

(15,878)

(17,821)

(20,078)

(20,582)

(22,040)

(24,431)

(26,036)

(27,791)

(29,622)

(31,243)

(32,562)

(33,248)

(34,258)

(34,668)

(34,624)

(34,210)

(34,472)

(35,101)

(35,415)

(35,339)

(34,882)

(34,023)

(33,075)

(31,750)

(30,028)

(28,255)

(26,337)

(24,560)

(22,470)

£,000

Tal Cyfalaf

(489,492)

(35,223)

(32,456)

(27,949)

(33,027)

(39,748)

(37,918)

(31,103)

(23,076)

(20,398)

(16,445)

(18,872)

(17,367)

(18,637)

(18,854)

(16,596)

(16,406)

(13,538)

(12,059)

(8,899)

(7,438)

(7,263)

(4,861)

(4,233)

(3,733)

(3,687)

(3,955)

(5,271)

(4,233)

(4,111)

(2,136)

£,000

(2,440,583)

(96,999)

(95,039)

(91,559)

(97,996)

(104,340)

(103,106)

(97,836)

(90,584)

(88,849)

(85,930)

(89,195)

(88,243)

(89,448)

(89,938)

(87,368)

(86,426)

(82,450)

(80,553)

(77,355)

(75,553)

(74,662)

(71,175)

(69,071)

(67,019)

(65,055)

(63,020)

(62,194)

(58,780)

(56,534)

(54,305)

£,000

Cyfraniad Refeniw Cyfanswm Gwariant

Cyfrif Gweithredol Cynllun Busnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (mewn termau ariannol)

Incwm a Gwariant Refeniw

31,938

30,055

29,805

21,977

10,122

8,024

10,056

14,150

12,811

14,597

6,588

4,757

3,144

(0)

(0)

(0)

(1)

(456)

457

(0)

(0)

(0)

0

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(3)

£,000

Gwarged
(diffyg) am
y flwyddyn

171,110

141,055

111,250

89,273

79,151

71,127

61,070

46,921

34,109

19,512

12,924

8,167

5,023

5,023

5,023

5,023

5,024

5,479

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,026

£,000

Gwarged
(Diffyg) d/
yml

203,048

171,110

141,055

111,250

89,273

79,151

71,127

61,070

46,921

34,109

19,512

12,924

8,167

5,023

5,023

5,023

5,023

5,024

5,479

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

£,000

Gwarged
(Diffyg) c/
yml

Cynllun Busnes y Cyfrif
Refeniw Tai 2020/21

Y Model Ariannol 30 Mlynedd

Mae’r Model Cynllun Busnes CRT (Atodiad 4) yn dangos y gall y Cyngor gydbwyso incwm a gwariant
yn y tymor hir, gan fodloni costau ariannu cyfalaf ac oblygiadau eraill SATC dros gyfnod o 30 mlynedd.
Dangosir crynodeb o’r model yn y tabl isod.
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45

35,906

28,788

2023.24

2024.25

2025.26

2026.27

3

4

5

6

48,176

22,307

19,822

2029.30

2030.31

9

10

38,222

2038.39

2039.40
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2041.42
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2036.37

2037.38

16
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2034.35

2035.36

14
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21,778

2033.34

13

5,996

186

39,474

994,697

182

178

175

171

168

165

162

158

155

152

149

146

143

141

138

135

133

130

127

2,781

2,973

3,466

3,569

3,258

2,380

2,334

3,389

6,234

42,576

39,813

35,309

40,391

47,115

45,289

38,477

30,454

27,779

23,829

26,259

24,756

26,030

27,144

34,352

34,992

16,308

2031.32

2032.33

11

12

25,225

29,673

2027.28

2028.29

7

8

37,849

39,889

42,368

43,821

2022.23

£,000

£,000

2021.22

Adfywio ac Ailfodelu

Gweithredu / Cynnal
SATC

2

Blwyddyn

1

Blwyddyn
Caffael
Eiddo

1,800

0

3,183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,800

1,800

0
0

1,800

1,800

1,800

5,800

4,000

1,000

900

3,397

£,000

Costau Adeiladau
Newydd

0

0

0

0

0

950

950

1,283

£,000

Expenditure

17,280
11,184
10,357
894

38,358
35,130
34,493
27,287

0
0
0

35,488
39,995
42,762

345,587

0

40,566

1,063,251

0

0

38,642

0

0
45,457

0

27,937
30,615

47,287

0
0

26,411
23,984

0

2,312

21,911

0

0

26,176

6,772

21,749
16,438

24,906

17,598

23,168
12,085

22,885

34,157
34,940
29,998

29,738

40,964

26,888

33,413
34,535

47,706
46,029

35,934

51,905
46,223

47,176
40,255

58,852

£,000

Benthyca

£,000

Cyfanswm
Gwariant

2,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000

£,000

Derbyniadau
Cyfalaf

226,170

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

£,000

MRA

Financing

489,492

35,223

32,456

27,949

33,027

39,748

37,918

31,103

23,076

20,398

16,445

18,872

17,367

18,637

18,854

16,596

16,406

13,538

12,059

8,899

7,438

7,263

4,861

4,233

3,733

3,687

3,955

5,271

4,233

4,111

2,136

£,000

Cyfraniadau
Refeniw

1,063,249

42,762

39,995

35,488

40,566

47,287

45,457

38,642

30,615

27,937

23,984

26,411

24,906

26,176

27,287

34,492

35,129

38,357

21,911

16,438

21,749

26,888

29,998

34,940

34,157

40,964

46,029

46,223

47,706

51,905

58,852

£,000

Cyfanswm Arian

Ariannu Atgyweirio a Gwelliannau Mawr Cynllun Busnes CRT Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (mewn termau ariannol)

Gwariant a Chyllido Cyfalaf

Cynllun Busnes y Cyfrif
Refeniw Tai 2020/21

Cynllun Busnes y Cyfrif
Refeniw Tai 2020/21

Ffeithiau a Ffigyrau Allweddol
Mae’r model yn rhagweld cyfanswm gwariant
cyfalaf o £1,063 dros 30 mlynedd a bydd £48.2
miliwn o hwnnw yn cael ei ddefnyddio i gyflawni
SATC erbyn y dyddiad newydd sef Rhagfyr 2021.
Disgwylir i gyfanswm refeniw o renti a thaliadau
eraill i fod yn £2.6 biliwn dros 30 mlynedd.
Rhagwelir y bydd y rhent wythnosol cyfartalog ar
gyfer 2021/22 yn £95.48.
Disgwylir i’r Nawdd Cyfalaf Gofynnol godi i
uchafbwynt o £457 miliwn yn 2028/29.

Mae’r model yn cynnwys gwariant a gynllunnir
o £33.5 miliwn ar gyfer adeiladu, datblygu a
chaffael tai Cyngor newydd a £34.8 miliwn ar gyfer
adnewyddu llety gwarchod.
Rhagdybiaethau Allweddol ym Model Ariannol
2021/22:
Mae’r model yn cynnwys nifer o ragdybiaethau
allweddol sy’n cynnwys goblygiadau Diwygiad
Lles, cyflawniad SATC erbyn y terfyn amser a
gytunwyd, lefelau rhent yn y dyfodol, derbyniadau
cyfalaf, lefelau chwyddiant, tai gwag a newidiadau
yn y galw am dai.

Ardal

Rhagdybiaeth

Cyffredinol
Incwm Rhent

Chwyddiant cyffredinol
2%
Cynnydd mewn rhent 2021/22 a thu CPI + 1%
hwnt
Rhent eiddo gwag rhagdybiedig
5% o incwm rhenti yn 2021/22, 4% yn 2022/23, 3%
yn 2023/24, 2% yn 2024/25 ac ar ôl hynny.
Darpariaeth dyled ddrwg
2% o incwm rhent
Cynnydd costau staff
0% y flwyddyn yn 2021/22 a 2% ar ôl hynny
Chwyddiant cost cynnal a chadw
2% y flwyddyn
Chwyddiant cost SATC
2% y flwyddyn
Cronfeydd dyledion
Dull un gronfa
Cyfradd llog wedi'i gydgrynhoi
3.15% ar gyfer 2021/22, 2.94% ar gyfer 2022/23
a 2.8% o 2023/24 ymlaen
Darpariaeth Isafswm Refeniw
2% llinell syth ar gyfer benthyca â chymorth cyn
prynu allan a dyled Setlo Cymhorthdal CRT

Costau

Dyled

Cyfradd / Gwerth

Cyfrifir Benthyca Darbodus newydd ar oes ased.
Nid yw’r Cynllun Busnes yn cymryd ad-daliad
gwirfoddol cynnar o ddyled.
Arall

Lwfans Gwaith Trwsio Mawr
Balans Wrth Gefn CRT Isafswm

£7.539m y flwyddyn heb ddim cynnydd chwyddiant
£5m
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Cynllun Busnes y Cyfrif
Refeniw Tai 2020/21

Risg a Dadansoddiad o Sensitifrwydd
Mae yna nifer o risgiau fydd yn effeithio ar y Cyfrif
Refeniw Tai ac incwm rhenti yn y dyfodol, sydd ei
angen er mwyn ariannu gwasanaethau i denantiaid y
Cyngor a buddsoddiad tai SATC.
Mae cyflawni SATC wedi ei gynnwys ar Gofrestr Risg
y Cyngor a chynhelir adolygiadau risg cynhwysfawr
yn rheolaidd. Cynhaliwyd yr adolygiad olaf ym mis
Hydref 2020. Mae nifer o risgiau yn gysylltiedig
a chyflawni gwaith SATC gan gynnwys cyllideb,
contractwyr a staffio. Ystyrir bod y rhain yn ganolig
i isel a chant eu monitro yn ystod y flwyddyn.
Ychwanegwyd Covid-19 fel risg newydd
Risg Ariannol Allwedd

47

yn y cyfarfod ym mis Hydref a rhoddwyd camau
mewn lle i helpu i leihau a gostwng y rhain lle bo
modd.
Mae dadansoddiad o sensitifrwydd yn becyn
addysgiadol y gellir ei ddefnyddio i brofi straen y
prif amrywiaethau o fewn y model ariannol sylfaen
er mwyn sefydlu effaith unrhyw amrywiadau posibl
yn y rhagdybiaethau a wnaed. Er mwyn ymgymryd
â’r ymarfer hwn, mae’r Cyngor wedi nodi nifer o
risgiau allweddol i hyfywedd y Cynllun Busnes
Cyfrif Refeniw Tai a modelu’r effaith posibl o newid y
rhagdybiaethau sy’n ymwneud â’r rhain. Mae ystod
ogamau lliniaru posibl hefyd wedi eu hystyried fel y
manylwyd yn y tabl isod:

Disgrifiad/Problemau

Lliniaru Posibl

Adolygu Polisi Gosod Rhent Tai
Cymdeithasol LlC a newidiadau
posibl i’r fformiwla codi rhent
blynyddol

• Hyfywedd ariannol y Cynllun Busnes
• Y gallu i gyflawni a chynnal SATC
• Y gallu i gyflawni Rhaglen Adeiladu a
Phrynu
• Effaith ar wasanaethau CRT

• Sicrhau deialog rheolaidd gyda LlC
• Modelu ariannol
• Adolygu gweithdrefnau casglu incwm
rhent

Gwerth a pharhad y Lwfans
Atgyweiriadau Mawr

• Hyfywedd ariannol y Cynllun Busnes
• Arian Lwfans Atgyweiriadau Mawr yn
cael ei sicrhau o flwyddyn i flwyddyn yn
unig
• Y gallu i gyflawni a chynnal SATC

• Sicrhau deialog rheolaidd gyda LlC
• Modelu ariannol
• Monitro ac adolygu yn y Bwrdd Prosiect
SATC

Effaith Diwygio Lles, cynnig
Credyd Cynhwysol a
chyfyngiadau posibl i’r Cyfraddau
Lwfans Tai Lleol

• Hyfywedd ariannol y Cynllun Busnes
• Cynnydd mewn Dyledion Rhent
• Cynaliadwyedd Tenantiaethau

•
•
•
•

Chwyddiant yn codi uwchben y
lefelau a ragwelir

• Hyfywedd ariannol y Cynllun Busnes
• Cynnydd mewn Gwariant Cyfalaf
• Y gallu i gyflawni a chynnal SATC

• Modelu ariannol
• Monitro rhagolygon dangosyddion
economaidd

Cynnydd mewn cyfraddau llog

• Hyfywedd ariannol y Cynllun Busnes
• Cynnydd mewn Costau Benthyca
• Y gallu i gyflawni a chynnal SATC

• Modelu ariannol
• Monitro rhagolygon dangosyddion
economaidd

Lefel y warant sydd ei angen i’r
dyfodol ar gyfer Datgarboneiddio

•
•
•
•
•

• Modelu ariannol
• Sicrhau trafod rheolaidd gyda Llywodraeth
Cymru

Hyfywedd ariannol y Cynllun Busnes
Cynnydd mewn Costau Benthyca
Y gallu i gynnal SATC
Peidio a chydymffurfio a’r safon
Y gallu i gyflawni o fewn terfynau amser
penodol

Rheoli a chefnogi tenantiaeth effeithiol
Adolygu gweithdrefnau monitro dyledion
Cynyddu darpariaeth dyledion drwg
Adolygu gweithdrefnau casglu incwm
rhent
• Archwilio’r defnydd o ffynonellau arian
megis Taliadau Dewisol Tai

Cynllun Busnes y Cyfrif
Refeniw Tai 2020/21

Adran 9

Monitro a Gwerthuso’r Rhaglen SATC
Mae Aelodau a Swyddogion o’r Adran Tai ac
Economi yn cyfarfod bob mis i fonitro cyflenwi
rhaglen buddsoddi tai yn ogystal â monitro ochr
ariannol y rhaglen.
Mae Strwythur Llywodraeth SATC newydd mewn
lle i reoli’r rhaglen fuddsoddi a monitro datblygiad
yn erbyn cyflawni’r SATC. Nodir hyn yn Atodiad 5.
Mae pob gwaith sy’n cynnwys SATC yn cael ei
gyflawni yn unol â llywodraethu corfforaethol.
Mae hyn yn sicrhau bod y gwasanaeth yn darparu
rheolaeth effeithiol, gynhwysol, tryloyw ac atebol
i’r prosiect. Mae’r Cod Llywodraethu Corfforaethol
wedi ei gysylltu â Chynllun cyffredinol y Cyngor a’r
cod hwn a ddefnyddir fel dogfen drosfwaol i lywio’r
prosiect ymlaen.
Mae pob Grŵp Atgyweirio Mewnol, Buddsoddi
a Pherfformiad yn cyfarfod bob chwarter ac yn
ystyried adroddiadau ar y cynnydd, perfformiad a
chyllid tuag at gyflawni SATC. Mae’ Grŵp hwn yn
cynnwys presenoldeb yr Aelod Arweiniol Tai. Yn
ystod 2020 mae amlder y cyfarfodydd hyn wedi
lleihau oherwydd Covid-19.

Wrth adolygu Cynllun Busnes 2020/21 CRT y
Cyngor ar hyn o bryd, ymgynghorwyd gyda
chynrychiolwyr tenantiaid er mwyn ceisio eu barn
i’w chynnwys yng Nghynllun Busnes 2021/22.
Oherwydd Covid-19, nid yw cyfarfodydd wyneb yn
wyneb gyda thenantiaid wedi bod yn bosibl, ond
mae cynrychiolwyr tenantiaid wedi cael y cyfle i
roi mewnbwn i’r Cynllun Busnes drwy sylwadau
ysgrifenedig a chyfarfodydd dros Zoom.

Cynllunio Parhad Gwasanaeth
Mae parhad gwasanaeth yn golygu rhoi sicrwydd
fod trefniadau parhad gwasanaeth mewn lle ac
wedi eu hadolygu ac yn addas i’r diben. Mae gan y
gwasanaeth nifer o Gynlluniau Parhad Gwasanaeth
ar gyfer ardaloedd allweddol sy’n cael eu hadolygu
a’u diweddaru’n barhaus.
Mae’r rhain yn galluogi’r Cyngor i barhau i
ddarparu ei wasanaethau hanfodol pe digwyddai
unrhyw darfu neu ddigwyddiad mawr. Mae’r mae’r
cynlluniau hyn yn egluro beth y fydd Swyddogion
yn wneud os bydd colli staff sylweddol,

Mae’r Tîm Prosiect SATC yn cyfarfod bob mis.
Mae’r cyfarfod hwn yn cael ei gadeirio gan yr
Arweinydd Buddsoddi mewn Eiddo ac yn ystyried
cynnydd, targedau, perfformiad a chyllid tuag at
gyflawni SATC, gan sicrhau bod y gwaith yn cael ei
gyflenwi o fewn y gyllideb ac ar amser.

colli pŵer neu golli adeiladau’r Cyngor, a hynny’n
effeithio ar ddarparu gwasanaethau lleol. Mae
gwybodaeth ynglŷn â chyflwr stoc a Keystone yn
cael ei gefnogi os na fydd yna drydan.

Mae’r Pwyllgor Craffu Tai a’r Amgylchedd yn
parhau i dderbyn diweddariadau bob chwe mis
ar berfformiad yn erbyn targedau a chynnydd
a wnaed tuag at gyflawni SATC. Ond, mae
amlder y cyfarfodydd hyn wedi lleihau yn ystod
2020 oherwydd Covid-19 gan na chynhaliwyd
cyfarfodydd Pwyllgorau am gyfnod. Ers 2017, mae
Swyddogion wedi bod yn adrodd dair gwaith
y flwyddyn i Fwrdd Gweithredol y Cyngor ar y
Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf a chynnydd a wnaed i
gyflawni SATC.

Mae dull effeithiol ar gyfer cofnodi ac asesu
adborth a boddhad tenant yn hanfodol i’n
cynorthwyo i fonitro, adolygu a gwella’r
gwasanaethau a gynigir i denantiaid. Mae hyn yn
galluogi’r Gwasanaeth i weld lle mae’n perfformio’n
dda ac adnabod meysydd allweddol lle mae angen
gwella.

Adborth a Bodlonrwydd Tenantiaid

Mae hefyd yn rhoi cyfle i’n tenantiaid leisio barn a
chyfrannu’n uniongyrchol at ddatblygu a chyflawni
Gwasanaethau Tai, fel y gall y Cyngor fodloni
disgwyliadau’r dyfodol yn well.
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Mae Gwasanaethau Tai ac Economi yn casglu
adborth drwy’r dulliau canlynol:
• Partneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam
– adroddir am berfformiad cyffredinol y
Gwasanaeth Tai fesul chwarter i’r Bartneriaeth.
Aelodau Etholedig a chynrychiolwyr tenantiaid
yn gallu gwneud sylw, gofyn cwestiynau a
chwarae rhan weithredol yn y penderfyniadau
a wneir er mwyn gwella’r gwasanaeth.
• Grwpiau Gwella Gwasanaeth - Mae tenantiaid
yn cyfarfod yn rheolaidd gyda swyddogion
i adolygu meysydd gwasanaeth, archwilio
arfer orau ac awgrymu syniadau ar gyfer
gwelliannau posibl
• Gall tenantiaid fwydo eu profiadau eu hunain
o’r gwasanaeth. Mae amlder y cyfarfodydd hyn
wedi lleihau yn 2020 oherwydd Covid-19.
• Holiaduron Bodlonrwydd - Rhoddir y rhain
i denantiaid ar ôl cwblhau’r gwaith gwelliant
cyfalaf. Mae llenwi’r holiaduron yma yn ein
helpu i fonitro perfformiad ein Contractwyr,
yn ogystal a’r gwasanaeth tai. Hefyd mae
adborth yn cael ei adrodd yn uniongyrchol
i Gontractwyr sydd yn gweithio yn yr adran,
fel y gellir amlygu a monitro’r meysydd sydd
angen eu gwella yn y dyfodol.
Mae dadansoddiad o fodlonrwydd tenant ar
gyfer Chwarter 3 (Rhagfyr 2020) yn nodi bod
bodlonrwydd cyffredinol gyda phob elfen o’r gwaith
a gwblhawyd fel a ganlyn:

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn hynod heriol i
gwblhau’r contract gwasanaethu oherwydd bod
pobl yn hunan-ynysu, gwarchod neu ddim am gael
rhywun yn dod i’w cartref ac mae cyfyngu wedi
bod ar fynediad.
Er ei bod yn ofyniad cyfreithiol i landlordiaid gynnal
profion diogelwch, a chanllawiau’r Awdurdod
Gweithredol Iechyd a Diogelwch a’r Llywodraeth
yw fod pob eiddo yn cael prawf diogelwch, mae’r
Cyngor wedi parchu unrhyw un sy’n ynysu neu’n
gwarchod ac mae cronfa ddata lawn o gyfeiriadau
wedi ei chadw. Ar gyfer unrhyw eiddo sydd wedi
mynd heibio’r dyddiad y dylai gael gwasanaeth
heb gael gosod larwm Carbon Monocsid, mae
Swyddogion wedi danfon un yn bersonol, ei
baratoi ar garreg y drws gan ofyn i’r tenant osod y
larwm yn yr un ystafell a’r boiler. Cam diogelwch
ychwanegol yw hwn hes y gallwn gael mynediad
i wneud y gwaith gwasanaethu pan fydd y cyfnod
ynysu neu warchod wedi dod i ben.
Wrth i’r cyfyngiadau lacio mae’r gyfradd o gael
mynediad er mwyn gwasanaethu wedi gwella ac
mae’n cynyddu’n raddol.

• Gwres Canolog 90%

• Arolwg Tenantiaid – Ym mis Medi 2019
cynhaliwyd Arolwg Bodlonrwydd Tenantiaid a
Lesddeiliaid

• Gosod Ystafelloedd Ymolchi a Cheginau
Newydd 56%

• Ar-lein drwy ‘Eich Llais’ Wrecsam ac anfonwyd
fersiwn papur o’r arolwg i bob tenant yn y

• Gwaith toi 90.3%

• Cyngor ac i bob lesddeiliad gyda’r cylchgrawn
Trafodion Tai. Pwrpas yr arolwg oedd gofyn
am farn am y gwasanaeth tai, trwsio a chynnal
a chadw, buddsoddi, cyswllt a thenantiaid a
symud i gartref newydd.

• Ailweirio 48%

• Gwaith allanol 91%
• Insiwleiddio waliau allanol 81.2%
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• Gwasanaethu Nwy – O 30 Medi 2020 roedd
10,206 eiddo ar y cytundebau gwasanaethu
nwy mewn cartrefi. Mae’r cytundebau’n
cydymffurfio 98.58% Mae’r Contractwyr
presennol sy’n gwasanaethu nwy wedi
cwblhau gwasanaethu 100% eiddo yn y
cyfnod 12 mis.
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O ran yr arolwg a wnaed yn 2019, cwblhawyd 1,094
o arolygon yn llawn neu’n rhannol (cyfradd ateb
16%) Atebodd 1,061 o denantiaid y Cyngor a 33 o
Lesddeiliaid. Roedd yr arolwg yn cynnwys saith
cwestiwn craidd Nod Tŷ:
• Gan ystyried pob dim, pa mor fodlon neu
anfodlon ydych chi â’r gwasanaeth a ddarperir
gan y gwasanaeth tai?
• Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi ag
ansawdd cyffredinol eich cartref?
• Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi gyda’ch
cymdogaeth fel lle i fyw?
• Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi fod eich
rhent yn cynnig gwerth am arian?
• Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi fod eich
taliadau gwasanaeth yn cynnig gwerth am
arian?

• Yn gyffredinol, pa mor fodlon neu anfodlon
ydych chi â’r ffordd mae’r gwasanaeth tai yn
ymdrin ag atgyweiriadau a gwaith cynnal a
chadw?
• Pa mor fodlon neu anfodlon ydych chi fod
Gwasanaethau Tai Cyngor Wrecsam yn
gwrando ar eich safbwyntiau ac yn gweithredu
arnynt?
• Cynhaliwyd dadansoddiad o’r arolwg llawn
ac mae’r canlyniadau wedi eu hadrodd i’r
tenantiaid ac i staff. Mae’r tabl canlynol yn
dangos canlyniadau arolwg 2019 ynglŷn a pha
waith ddylai fod yn flaenoriaeth ar ôl cwblhau
gwaith SATC. Rhoddwyd pump dewis i
denantiaid yn ogystal a’r dewis i ysgrifennu’n
rhydd. Roedden nhw hefyd yn gallu dewis
mwyn nag un opsiwn.

Blaenoriaethau Gwaith y Dyfodol

Nifer yr Ymatebion
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Gwnaed y blaenoriaethau gwaith canlynol ac mae
Swyddogion wedi ystyried y rhain wrth ddatblygu
rhaglenni buddsoddi cyfalaf y dyfodol.
O’r 19% o ymatebwyr a ddewisodd ‘Arall’, mae’r
atebion ysgrifennu rhydd wedi eu categoreiddio
a’u dangos isod. Roedd rhai o’r blaenoriaethau’n
cynnwys gwaith garddio, plastro, ardaloedd
cymunedol, parcio, cynteddau, tamprwydd,
insiwleiddio rhag sŵn, trwsio garej a goleuo tu
allan;

Blaenoriaethau Eraill o’r Ymatebion Rhydd

Mae Arolwg Tenantiaid newydd ar gyfer Covid-19
2020 wrthi’n cael ei orffen. Bydd yr arolwg yn rhoi
gwybodaeth bwysig gaiff ei defnyddio gan yr adran
i werthuso ein gwasanaethau yn ystod cyfnod clo
Covid-19.
• Ymgynghoriadau - Mae’r Adran Tai ac
Economi yn cynnal digwyddiadau ymgynghori
yn rheolaidd i gasglu barn y tenantiaid. Gellir
trefnu’r rhain mewn amrywiol ffyrdd gan
gynnwys
• ar-lein, drwy’r post a digwyddiadau
ymgynghori mewn lleoliadau lleol ar draws y
Fwrdeistref Sirol.
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Y cyfryngau cymdeithasol
Mae’r Cyngor yn datblygu mwy a mwy o ddulliau
i ymgynghori gyda thenantiaid. Mae’r tudalennau
cyfryngau cymdeithasol yn denu mwy o gyswllt
ac adborth a bydd y platfformau yma yn cael eu
defnyddio ar gyfer ymgynghoriadau drwy grwpiau
caeedig i ddefnyddwyr, yn ogystal â’r tenantiaid
sydd wedi tanysgrifio i ymgynghoriadau digidol.
Caiff pob tenant ei annog i ymuno a’r dulliau
ymgynghori digidol lle bo modd. Mae’r Cyngor yn
datblygu cyfarfodydd galw heibio digidol er mwyn
i denantiaid gysylltu ac mae cyfarfodydd tenantiaid

presennol yn symud ar-lein. Gallai hwn fod yn ddull
addas ac yn galluogi cysylltiad gyda nifer fawr o
denantiaid, lle nad oedd modd eu cyrraedd o’r
blaen.
• Canmoliaeth a Chwynion - Mae nifer a natur
y ganmoliaeth a’r cwynion a dderbyniwyd gan
y Cyngor yn cael eu monitro’n gorfforaethol.
Mae’r rhain yn ddangosyddion da o
fodlonrwydd cwsmeriaid ac yn gallu nodi
meysydd allweddol ar gyfer gwella.
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LLES

Adran 10

Cyfathrebu ac Ymwneud â Thenantiaid
Ein hymrwymiad: Rydym wedi ymrwymo i weithio
gyda, ymgysylltu gyda, a chefnogi tenantiaid yn eu
cyfranogiad â materion tai.
Rydym yn cydnabod fod cyfranogiad effeithiol
gyda thenantiaid yn allweddol i wella ein sylw
i’r cwsmer a symud ymlaen gyda gwelliannau i’r
gwasanaeth. Rydym yn bwriadu darparu ystod
eang o gyfleoedd i holl denantiaid i ymgysylltu â ni
drwy eu dull a ffafrir. Mae hyn yn galluogi tenantiaid
i ddod yn fwy gwybodus a phrofiadol, a fydd yn ei
dro yn ein helpu i ddarparu gwell gwasanaeth tai
sy’n diwallu anghenion ein tenantiaid, lesddeiliaid a
chymunedau lleol.
Mae Strategaeth Tenantiaid a Lesddeiliaid
2018-2021 yn adlewyrchu darganfyddiadau’r
ymgynghoriad a wnaed gyda thenantiaid ac
mae’n amlinellu nifer o weithredoedd allweddol y
mae’r Cyngor yn bwriadu eu gweithredu er mwyn
parhau i gefnogi a galluogi cyfranogiad tenantiaid.
Cydnabyddir fod tenantiaid a lesddeiliaid Wrecsam
yn rhanddeiliad allweddol o’r gwasanaeth tai, ac yn
chwarae rôl flaenllaw i hysbysu a siapio elfennau
allweddol o’r rhaglen fuddsoddi.
Mae’r Gwasanaeth yn cyflogi Swyddog Prosiect
Cyfranogiad Tenantiaid pwrpasol, ac mae’n
gweithio’n agos gyda thenantiaid ac yn hyrwyddo
cyfleoedd i gysylltu â thenantiaid a’u cynnwys
drwy nifer o ddulliau. Am flynyddoedd lawer mae’r
Cyngor wedi bod â chysylltiadau da â’i denantiaid
gan weithio gyda hwy drwy’r fforymau canlynol:

Partneriaeth Tenantiaid ac Aelodau
Wrecsam
Yn dilyn adolygiad o effeithlonrwydd y grŵp
hwn ac er mwyn ei gryfhau a’i ddatblygu, mae’r
grŵp bellach yn cynnwys deg Aelod Etholedig a
deuddeg o gynrychiolwyr tenantiaid a etholwyd yn
annibynnol ar draws y Fwrdeistref Sirol. Byddent fel
arfer yn cyfarfod bob yn ail mis gyda Swyddogion
i drafod perfformiad cyffredinol y Gwasanaeth
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Tai a thrafod polisïau tai allai effeithio ar fywydau
tenantiaid. Cafodd y cyfarfodydd eu hatal ym mis
Mawrth 2020 oherwydd covid-19, ond maen nhw
wedi argymell ffyrdd gyda’r adran o sicrhau fod pob
tenant sy’n dewis cymryd rhan yn cael eu cynnwys.

Fforwm i Denantiaid
Mae hwn yn gyfarfod agored ar gyfer unrhyw
denantiaid neu lesddeiliaid. Defnyddir cyfarfodydd i
hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad a darparu
gwybodaeth am faterion o bwys sy’n effeithio
ar denantiaid. Cynhelir y cyfarfodydd mewn
gwahanol leoliadau ar draws y Fwrdeistref Sirol
gan ddefnyddio cyfleusterau lleol i wella ac annog
hygyrchedd.

Arolwg Tenantiaid a Lesddeiliad
Yn Arolwg tenantiaid a Lesddeiliad 2019, holwyd
tenantiaid a lesddeiliaid am lefel eu bodlonrwydd
gydag ymwneud tenantiaid a’r cyfle i leisio eu barn.
roedd cyfanswm o 74% o denantiaid yn teimlo bod
ganddynt ddigon o wybodaeth am bethau allai
effeithio arnynt fel tenantiaid.

Cymdeithasau Tenantiaid a Thrigolion
Mae tenantiaid yn cael eu hannog i ffurfio
Cymdeithasau Tenantiaid o fewn ardal, i weithredu
fel lleisiau i gynrychioli’r cymunedau y maent yn
eu gwasanaethu. Mae grant blynyddol yn cael ei
ddarparu gan y Cyngor i gynorthwyo’r grwpiau
hyn sy’n diwallu’r meini prawf cronfa a gytunwyd.
Mae pob grŵp yn cael ei gydnabod a’i gefnogi
gan staff y swyddfa Tai Lleol sy’n cael eu gwahodd
i’w cyfarfodydd Cymdeithas misol. Oherwydd
Covid-19, ni fu’n bosibl cynnal cyfarfodydd
wyneb yn wyneb, ond cadwyd cyswllt clos gyda
Chymdeithasau.
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Grwpiau Gwella Gwasanaeth
Mae tenantiaid fel arfer yn rhan o adolygu
Gwasanaethau Tai drwy fynychu cyfres o grwpiau
adolygu Gyda Swyddogion yn archwilio’r arfer orau
a gwelliannau i’r gwasanaeth. Mae’r grwpiau yn
dadansoddi perfformiad yn rheolaidd a phrofiad
y cwsmer o’r gwasanaeth ac yn craffu ar safonau
gwasanaeth. Cafodd y grwpiau eu hail-lunio yn
2016 i ategu Cynllun y Cyngor. Mae yna 4 grŵp
bellach: Pobl, Lle, Economi a Sefydliad.
Mae gan bob grŵp Swyddog a Thenant Cefnogi i
arwain y grwpiau ac maent yn adrodd yn rheolaidd
i Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam
ar waith y grŵp ac yn rhoi awgrymiadau ar gyfer
gwella gwasanaeth.
Cynhaliwyd nifer o weithgareddau yn y
blynyddoedd a fu gyda’r grwpiau hyn a chwblhawyd
a chasglwyd arolygon boddhad tenantiaid mewn
amrywiol ddigwyddiadau cymunedol. Cyhoeddir
darganfyddiadau’r arolygon hyn ac awgrymiadau i
wella mewn rhifynnau o ‘Trafodion Tai’. Oherwydd
Covid-19, nid yw’r cyfarfodydd hyn wedi eu cynnal
ers mis Mawrth 2020, ond cadwyd cysylltiad agos
yn ystod y pandemig ac mae tenantiaid wedi
gallu cyfranogi drwy gyfrwng galwadau ffon ac
adroddiadau ysgrifenedig.

Digwyddiad Blynyddol i Denantiaid
Cynhaliwyd chwe Chynhadledd Tenantiaid ers
2009 gyda nifer dda o denantiaid yn bresennol.
Caiff tenantiaid yn y digwyddiadau hyn fynediad at
wybodaeth am wasanaethau a chyfarfod aelodau
o’r tim. Cafwyd adborth cadarnhaol yn nigwyddiad
2019 gyda llawer o denantiaid yn meddwl ei fod yn
ddiwrnod llawn gwybodaeth yn ogystal â chyfle i
gyfarfod a siarad gyda thenantiaid eraill, Aelodau
Etholedig a Swyddogion mewn amgylchedd
ymlaciol, cyfeillgar i deuluoedd. Oherwydd
Covid-19 ni fu’n bosibl cynnal y digwyddiad i
denantiaid eleni.

Cynhelir y digwyddiad nesaf yn 2021 os bydd
amgylchiadau’n caniatáu, a bydd gan denantiaid
gyfle i gyfrannu at gynnwys y digwyddiad.
Byddwn yn annog tenantiaid i fod yn rhan o
grŵp cynllunio ar gyfer y digwyddiad. Caiff
hyn ei hysbysebu drwy’r Llinell Gymorth Tai a’r
cyfryngau cymdeithasol a byddwn yn defnyddio
ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gyfrannu
at gynnwys a chynllunio’r digwyddiad. Caiff
tenantiaid gyfle i’n hatgoffa beth oedd yn dda yn
nigwyddiadau’r gorffennol a beth maen nhw’n
meddwl y gallem ni ei wella, neu wasanaethau
ychwanegol yr hoffent gael gwybodaeth amdano.

Sesiynau galw heibio
Yn dilyn adborth gan denantiaid, mae’r
Gwasanaeth wedi bod yn edrych ar ffyrdd a
lleoliadau gwahanol i gyfarfod tenantiaid. Pan fydd
amgylchiadau’n caniatáu bydd y Gwasanaeth yn
bwrw ymlaen gyda sesiynau galw heibio ar draws
y Fwrdeistref Sirol mewn lleoliadau lleol a dechrau
mynychu digwyddiadau cymunedol eto. Yn y
digwyddiadau hyn, cesglir arolygon bodlonrwydd
tenantiaid ac maent yn creu sail i argymhellion
gwelliannau gwasanaeth i denantiaid. Mae’r adran
yn datblygu sesiynau galw heibio digidol ar Zoom
i denantiaid gysylltu mewn amgylchedd anffurfiol,
allai fod yn ddull mwy addas o gysylltu ar gyfer
nifer fawr o denantiaid.
Byddwn yn parhau chwilio am ffyrdd o adnabod
lleoliadau newydd a mwy hygyrch er mwyn
cynnal y digwyddiadau hyn gydag ystod eang o
denantiaid.

Hyfforddiant i Denantiaid
Ffocws ar gyfer y flwyddyn flaenorol oedd
hyfforddiant ar ariannu tai a sgiliau cyfathrebu.
Oherwydd Covid-19 eleni, mae hyfforddiant
tenantiaid wedi ei atal am y tro. Ond wrth i
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wasanaethau ddechrau ail-agor rŵan, byddwn yn
parhau a llwyddiant rhaglen hyfforddi’r flwyddyn
flaenorol a byddwn yn datblygu mwy o gyfleoedd
i denantiaid gynnal a gwella’u gwybodaeth a’u
profiad. Mae’r pandemig wedi tynnu sylw at y ffaith
fod angen mwy o sgiliau digidol gyda’n tenantiaid
ac mae hwn yn faes y byddwn yn gweithio arno yn
y flwyddyn i ddod.
Fel aelodau TPAS, mae tenantiaid wedi cael cyfle i
rwydweithio gyda thenantiaid eraill ar draws Cymru
i rannu arfer dda. Mae nifer o gyfleoedd hyfforddi
a rhwydweithio ar gael i bob tenant gymryd rhan
ynddynt er mwyn symud ymlaen a nhw.
Mae ymweliadau pellach oedd wedi eu trefnu i
sefydliadau eraill i ymestyn gwybodaeth tenantiaid
am arfer da a sut mae’n edrych ar waith a’u
galluogi i ddefnyddio’r wybodaeth hon wrth graffu
ar wasanaethau presennol, wedi eu hoedi ond
byddant yn parhau pan fydd y gwasanaethau’n ailagor. Bydd yr ymweliadau hyn hefyd yn rhoi cyfle
i denantiaid rwydweithio a datblygu cysylltiadau
gyda thenantiaid o awdurdodau eraill.

Y Gymraeg
Iaith busnes mewnol y Cyngor yw Saesneg ond
mae pob gwasanaeth a gwybodaeth a ddarperir
i bobl leol ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae
nifer o staff y gwasanaeth yn gall siarad Cymraeg:
Cafodd Cynllun Iaith Gymraeg y Cyngor ei ddisodli
ar 30 Mawrth 2016 gyda Safonau’r Gymraeg.
Cafodd y rhain eu cyflwyno fel rhan o Fesur y
Gymraeg (Cymru) 2011 gyda’r diben o osod lefel
gyson o wasanaeth y gall siaradwyr Cymraeg
ddisgwyl ei gael yng Nghymru. Drafftiwyd y
safonau gyda’r nod o:
• wella’r gwasanaethau y gall siaradwyr
Cymraeg ddisgwyl eu cael gan gyrff yn y
Gymraeg;
• cynyddu’r defnydd y mae pobl yn ei wneud o
wasanaethau Cymraeg;
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• ei gwneud yn glir i gyrff cyhoeddus yr hyn
y mae angen iddynt ei wneud o ran yr iaith
Gymraeg; a
• sicrhau fod lefel briodol o gysondeb o ran y
dyletswyddau a osodir ar gyrff yn yr un sector.
Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau ei fod yn
cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac mae’n
darparu cyfle cyfartal i’w gwsmeriaid gyfathrebu
gyda’r Cyngor yn yr iaith a ffefrir, y Gymraeg neu’r
Saesneg yn ogystal â darparu gwasanaethau
dwyieithog i gwsmeriaid.

Prif Gyflawniadau yn 2020/21
• Mae tenantiaid wedi cael mynediad at
gyfleoedd rhwydweithio gyda thenantiaid
awdurdodau eraill er mwyn rhannu arfer dda.
• Mae Trafodion Tai yn parhau i gael ei
gynhyrchu a’i ddosbarthu i denantiaid
a lesddeiliaid. Mae’n llawn o gyfleoedd i
denantiaid gyfrannu a rhoi adborth.
• Datblygwyd presenoldeb y Gwasanaeth ar
y cyfryngau cymdeithasol, gan ymgysylltu â
thenantiaid newydd bob wythnos.
• Adolygwyd yr adran Dai ar wefan y Cyngor.

Camau Gweithredu Allweddol ar gyfer
2021/22:
• Byddwn yn parhau i adeiladu ar gynnwys
tenantiaid i ddarparu Gwasanaethau Tai drwy
edrych ar ddulliau arloesol o ymgysylltu a
datblygu perthynas gadarn.
• Sicrhau fod bodlonrwydd cwsmeriaid yn cael
lle blaenllaw yn ein gwaith.
• Parhau i graffu ar y gwasanaeth drwy siopwyr
cudd.
• Gweithio gyda’n gilydd i wella amgylcheddau
lleol, lles a chefnogi cymunedau lleol cryf.
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• Datblygu cyfleoedd hyfforddi i ehangu
gwybodaeth a gallu’r tenantiaid.
• Cyflwyno sesiwn ymwybyddiaeth ar faterion
allai effeithio ar denantiaid a’u tenantiaethau.
• Parhau i ddatblygu partneriaethau sy’n
ein galluogi i gydweithio ar feysydd fel yr
amgylchedd, diogelwch cymunedol a gwella
cyllidebu ac arian.
• Parhau gyda’r gwaith o broffilio tenantiaid, gan
annog pob tenant i ymuno er mwyn derbyn
ymgynghoriad digidol.

Cylchlythyr Tenantiaid
Mae Trafodion Tai yn gylchgrawn sy’n cael ei
gynhyrchu bob chwarter a’i ddanfon i denantiaid y
Cyngor a lesddeiliaid. Mae pob rhifyn yn cynnwys
diweddariad am raglen SATC ac mae adborth a
sylwadau tenantiaid yn nodwedd reolaidd hefyd.
Mae grŵp golygyddol sy’n cynnwys cynrychiolwyr
tenantiaid o’r Grwpiau Gwella Gwasanaeth, yn
gweithio’n agos gyda Swyddogion er mwyn sicrhau
fod cynnwys y cylchlythyr yn llawn gwybodaeth ac
yn hygyrch i denantiaid.

Cyfathrebu

Y cyfryngau cymdeithasol

Mae cynllun effeithiol, cydlynol ac amrywiol ar
gyfer cyfathrebu newyddion a gwybodaeth yn
hanfodol er mwyn rhoi digon o wybodaeth i staff,
tenantiaid, lesddeiliaid ac amrywiol bartneriaid
am y gwaith rydym yn ei wneud, ac mae’n rhan
allweddol o ddarparu gwasanaeth ardderchog sy’n
seiliedig ar y tenant.

Mae adborth gan ein tenantiaid wedi dangos fod
newyddion a gwybodaeth yn cyrraedd fwyfwy
ar-lein yn hytrach nag wedi ei argraffu. Mae gan
y Cyngor 22,884 o ddilynwyr ar Trydar a 12,597
ar Facebook. Mae negeseuon ar y cyfryngau
cymdeithasol bellach i gyd-fynd a phob datganiad
i’r wasg. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhoi
ffordd gyflym, effeithlon, mesuradwy a chwbl
rhyngweithiol o gyfathrebu gyda nifer fawr o bobl
sy’n byw yn y Fwrdeistref Sirol.

Mae Strategaeth Gyfathrebu SATC mewn lle sy’n
amlinellu ac yn rheoli’r ffordd y mae’r Gwasanaeth
yn cyfathrebu cynlluniau a chynnydd y gwaith
gwella a SATC.
Cyfeirir at SATC, Llywodraeth Cymru a’r Lwfans
Atgyweiriadau Mawr ym mhob cyfathrebu
perthnasol. Mae erthyglau dros y 12 mis diwethaf
wedi cynnwys lluniau a chyfweliadau gyda
thenantiaid ac Aelodau Etholedig ynglŷn a’r
gwaith gwella megis y ceginau a’r ystafelloedd
ymolchi newydd,, gwaith ail-doi ba’r gwelliannau i
ardaloedd tu allan.
Mae ein prif sianelau cyfathrebu gyda thenantiaid a
chwsmeriaid yn parhau i gynnwys y canlynol:

Mae’r Gwasanaeth tai wedi creu tudalen Facebook
benodol (yn Gymraeg a Saesneg) er mwyn gallu
cyhoeddi gwybodaeth a newyddion ar unwaith i
denantiaid y Cyngor. Mae gan y Gwasanaeth Tai
153 o ddilynwyr ar Trydar a 3,127 ar Facebook.
Mae’r nifer hwn yn cynyddu bob wythnos ac
rydym yn ceisio cyrraedd tenantiaid fwyfwy drwy’r
platfform hwn er mwyn cysylltu a ni drwy roi
sylwadau ar straeon ac anfon negeseuon. Yn ystod
y cyfnod clo, roedd nifer o denantiaid yn dibynnu ar
y cyfrwng hwn o gyfathrebu ac roedd y Cyngor yn
gallu cyfeirio tenantiaid at y cymorth a’r gefnogaeth
roedden nhw ei angen.
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Gwasanaeth Newyddion Ar-lein i
Denantiaid
Mae tenantiaid bellach y gallu tanysgrifio drwy
gyfrwng gwefan y Cyngor i wasanaeth newyddion
arbennig drwy e-bost.
Drwy’r gwasanaeth hwn maen nhw’n gallu
derbyn newyddion, gwybodaeth a chyngor, yn
ogystal â derbyn fersiwn electronig o’r cylchgrawn
Trafodion Tai. Hyd yma, mae 2,500 o drigolion wedi
tanysgrifio ac mae’r ffigwr hwn yn cynyddu bob
wythnos.

Gwefan
Mae gan Wasanaethau Tai adrn benodol ar wefan
y Cyngor. Mae’r wefan hon hefyd yn cynnwys
gwybodaeth am sut i gyfranogi fel tenant, yn
ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol arall i denantiaid
gan gynnwys talu eu rhent, newyddion am y
Diwygiad Lles a sut i ofyn am waith trwsio.

Fforymau, digwyddiadau a diwrnodiau
agored i denantiaid
Rhoddir gwahoddiad rheolaidd i denantiaid
i ddigwyddiadau Diwrnod Agored mewn
lleoliadau lleol ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae
digwyddiadau’n cynnwys ymgynghoriadau,
fforymau a diwrnodiau agored ble gall tenantiaid
gyfarfod y Contractwr fydd yn cynnal y gwaith
gwella. Oherwydd Covid-19 eleni, mae’r
gweithgareddau hyn wedi eu hatal dros dro ond
byddant yn ail-gychwyn pan fydd amgylchiadau’n
caniatáu.

Llythyrau
Anfonir llythyrau at denantiaid cyn gwneud unrhyw
waith gwella ar eu heiddo.
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Llyfrynnau a phamffledi Tenantiaid
Mae’r gwasanaeth yn cynhyrchu llyfrynnau hygyrch
i denantiaid yn cynnwys gwahanol agweddau ar
waith gwella SATC megis y rhaglenni ceginau ac
ystafelloedd ymolchi ac Insiwleiddio Waliau Allanol.
Rhoddir y rhain cyn cychwyn ar y gwaith ac maent
yn egluro pam mae’r gwaith yn digwydd, beth yw’r
manteision o’i wneud, beth mae angen i denantiaid
wneud i baratoi a chyngor ar y gofal wedyn.

Cyfathrebu gyda Staff o fewn y
Gwasanaethau Tai ac Economi
Nod y gwasanaeth yw sicrhau fod gan y staff
sgiliau a gwybodaeth i’w galluogi i gyflawni
eu rolau a’u helpu i gyflwyno blaenoriaethau’r
gwasanaeth. Mae gan staff rôl hanfodol i’w
chwarae er mwyn cyflwyno gwasanaeth
ardderchog gyda lefelau gwych o ofal i gwsmeriaid.
Mae cyfathrebu effeithiol yn hanfodol os ydym am
lwyddo i ddarparu gwasanaeth Tai ardderchog.
Ers 2019 sefydlwyd Fforwm Gweithwyr yn y
Gwasanaethau Tai ac Economi ac mae’n cyfarfod
bob mis. Mae’r fforwm yma’n roi cyfleoedd i staff
codi materion sy’n effeithio ar y gwasanaeth
yn ogystal a gwneud awgrymiadau ar gyfer
gwelliannau. Mae 12 o Gynrychiolwyr y Gweithwyr
sy’n dod o nifer o feysydd gwasanaeth gan
gynnwys yr adrannau Tai, Asedau ac Adfywio.
Mae’r Fforwm yn cyfarfod gyda’r Prif Swyddog
Tai ac Economi a Rheolwr Gwasanaeth Asedau
i drafod materion ac edrych ar ffyrdd o wella
cyfathrebu ar draws y gwasanaeth. Mae gan y
fforwm ei gyfeiriad e-bost ei hun ac mae’n anfon
gwybodaeth i helpu gyda lles staff, cadw mewn
cysylltiad a rhoi diweddariadau am yr hyn sy’n
digwydd ar draws y gwasanaeth. Mae hyn wedi
bod yn arbennig o bwysig yn ystod eleni gan
fod mwy o staff yn gweithio o adref ac angen
diweddariad a chadw mewn cysylltiad.

Cynllun Busnes y Cyfrif
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Mae Gwasanaethau’r Cyngor a Thai ac Economi yn
cysylltu gyda staff drwy amrywiaeth o ffyrdd gan
gynnwys:
• Bwletin y Cyngor;
• Bwletinau Staff Tai ac Economi;
• Safle mewnrwyd y Cyngor;
• Fforwm Gweithwyr Tai ac Economi;
• Dogfen Cyflawniad Allweddol Tai ac Economi;
• Sesiynau galw heibio a sesiynau cadw mewn
cysylltiad;
• Digwyddiad Blynyddol Lles Staff y Cyngor; ac
• Arolwg Gweithwyr y Cyngor.

Camau Gweithredol Allweddol
Cyfathrebu ar gyfer 2021/22:
• Annog mwy o denantiaid i gysylltu gyda ni
drwy ddefnyddio ein gwasanaethau digidol
(cyfryngau cymdeithasol a’r wefan).
• Datblygu ein cyfryngau cymdeithasol fel
rhagflaenydd wrth gyfathrebu a chysylltu.
• Parhau i ddefnyddio blog newyddion newydd
y Cyngor i hyrwyddo amrywiol agweddau
cadarnhaol ar y rhaglen SATC.
• Defnyddio amrywiol sianelau cyfathrebu gyda
thenantiaid a staff i gasglu adborth er mwyn
gwella’r cyfathrebu a chyflawni’r gwasanaeth.

Bydd y Gwasanaeth yn parhau i adolygu a chynnal
arolygon gyda thenantiaid a staff yn gofyn am
adborth. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau ein bod
yn cyfathrebu’n effeithiol, fod tenantiaid a staff yn
derbyn gwybodaeth am ein blaenoriaethau a’n
cynnydd ac rydym yn parhau i annog pobl i ymuno.

Llwyddiannau Allweddol Cyfathrebu ar
gyfer 2020/21:
• Hyrwyddo a chynyddu dilynwyr y Gwasanaeth
ar y cyfryngau cymdeithasol a thanysgrifwyr
e-bost.
• Dal i roi gwybodaeth i denantiaid am
newyddion a diweddariadau drwy’r cyfnod clo.
Cyhoeddwyd 495 o negeseuon rhwng Ebrill a
Hydref 2020.
• Mwy o ddefnydd o flog newyddion y Cyngor i
rannu straeon am newyddion da.
• Cafodd pob tenant i’r cyngor o leiaf un
alwad lles i weld sut oedden nhw a chynnig
cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth.
• Gwaned 25,000 o alwadau lles i denantiaid y
cyngor.
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Atodiad 1

Perfformiad Gwasanaethau Tai (Ionawr 2021)
ARDALOEDD

CHWARTER 1 CHWARTER 2 CHWARTER 3
2020/21
2020/21
2020/21

Casglu Refeniw
Dyledion Rhent Presennol

£1,844,651.59

£2,063,653.80

£1,970,930.08

Dyledion fel % Debyd

3.37%

3.77%

3.60%

FTA fel % Debyd

0.84%

0.97%

1.05%

Ôl-ddyledion Blaenorol Tenantiaid (Ac eithrio’r Digartref)

£460,700.70

£530,426.19

£576,101.77

Dileu Ôl-ddyledion Blaenorol Tenantiaid

Dim

Dim

£46,095.81

Nifer eiddo gwag

594

634

608

Cyfanswm eiddo gwag dros 52 wythnos

48

84

73

Nifer cyfartalog o ddyddiau calendr i ail osod eiddo

274 diwrnod

327 diwrnod

329 diwrnod

Nifer y Ceisiadau ar y Gofrestr Tai

2,234

2,486

2,716

Nifer ar y Rhestr Aros

1,522

1,689

1,885

Nifer ar y Rhestr Trosglwyddo

712

797

831

Nifer y Dyraniadau a Wnaed

7

167

265

Nifer y Dyraniadau – Rhestr Aros

5

74

118

Nifer y Dyraniadau - Trosglwyddo

2

54

91

Nifer y Dyraniadau - Digartref

0

39

56

Cwblhau Gwaith Atgyweirio Argyfwng (1 diwrnod)

0

0.01

0.04

Cwblhau Gwaith Atgyweirio Brys (7 diwrnod)

3.67

3.76

3.69

Cwblhau Gwaith Atgyweirio Heb fod yn Rhai Brys (28 diwrnod)

8.42

33.35

18.59

Gwaith wedi ei Raglennu (4 mis)

5.33

27.00

29.67

Cyfanswm Eiddo ar Gontract Profi Diogelwch Nwy

10,203

10,206

10,207

Cyfanswm o fewn dyddiad neu wedi’u cynnwys

97.35%

98.58%

99.14%

Ceisiadau Hawl i Brynu

0

0

0

Nifer Hawl i Brynu a Werthwyd

3

7

3

Nifer yr Atgyfeiriadau

28 (Chwarter 1 a
Chwarter 2 wedi
eu cyfuno)

26

Achosion sy’n cael eu hymchwilio gan y Tîm Gorfodaeth Tai ar hyn
o bryd

196 (Chwarter 1a
Chwarter 2 wedi
eu cyfuno)

188

Cartrefi gwag

Rhestr aros / Dyraniadau

Gwaith atgyweirio

Gwasanaethu Nwy

Hawl i Brynu / Eiddo a werthwyd

Gorfodaeth Tai

59

11050

11050

11050

11050

11050

11050

11050

11050

11050

11050

Toeau a chydrannau
perthnasol

Ffenestri

Drysau Allanol

Ceginau

Ystafelloedd ymolchi

Graddfeydd Ynni

Systemau Gwres Canolog

Systemau Trydanol

Larymau Mwg

Gerddi a Storfeydd Allanol
hyd at ac yn cynnwys ffin yr
eiddo

Cydran

Stoc
ar 31
Mawrth
2020

10043

11050

10227

10818

10524

10012

10088

11050

11050

11050

Stoc sy’n
Cydymffurfio’n
Llawn ar gyfer
cydran benodol
ar 31 Mawrth
2020

0

0

377

86

526

1038

962

0

0

0

Stoc sy’n
cydymffurfio*
a gyfer cydran
benodol yn
amodol ar
fethiannau
derbyniol ar 31
Mawrth 2019

1007

0

446

146

0

0

0

0

0

0

Stoc nad yw’n
cydymffurfio*
ar gyfer cydran
benodol

91%

100%

96%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Canran sy’n
cydymffurfio’n
llawn*/
cydymffurfio*
gyda methiannau
derbyniol ar gyfer
cydran benodol

2021

2021

2021

Blwyddyn
y disgwylir
cydymffurfio’n
llawn* ar gyfer
pob stoc ar gyfer
cydran benodol
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Atodiad 2

Sefyllfa bresennol stoc dai’r Cyngor o ran cyflawni
Safon Ansawdd Tai Cymru ym mis Mawrth 2020)

60

61
3,031,110
4,667,738
4,614,790
1,841,374
17,567,906

Gwasanaethau (Gwres Canolog ac Ailwifro)

Toeau, Strwythurau a Chydrannau Cysylltiedig

Ffenestri a drysau

Insiwleiddio Waliau Allanol – eiddo traddodiadol

Rheoli Eiddo Gwag

6,022,559

264,030
1,850,000

855,000
5,786,304
1,357,709
264,030
£4,679,687

Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl

Lloches

Cydymffurfio Rheolaethol

Ailfodelu Stadau

Adeiladu a Phrynu
£58,851,518

855,000

950,000

Parcio ar y Safle

CYFANSWM

730,904

870,134

Gwelliannau Amgylcheddol

51,043,859

929,257

950,000

176,037

9,548,669

617,500

456,030

17,567,906

0

5,839,697

2,526,850

176,037

9,548,669

617,500

0

0

2,709,422

2022/23
£

Safleoedd Garej a Thir CRT

Gwaith Allanol

Adleoli

0

1,011,765

Ystafelloedd ymolchi

Rheoli Eiddo gyda Thenantiaid

1,011,765

2021/22
£

Ceginau

Elfen

0

0

46,056,981

1,950,000

264,030

897,742

3,175,136

855,000

950,000

730,904

176,037

9,548,669

617,500

456,030

16,067,906

0

5,945,662

2,503,192

1,919,174

2023/24
£

0

0

43,915,885

4,000,000

121,530

867,802

2,261,011

855,000

950,000

730,904

176,037

8,456,066

586,625

598,530

15,317,906

0

6,746,192

445,214

1,803,067

2024/25
£

0

0

43,138,195

5,800,000

121,530

839,359

2,304,683

855,000

950,000

730,904

176,037

8,456,066

557,294

598,530

13,567,906

0

5,599,736

358,692

2,222,457

2025/26
£

£243,006,438

£18,279,687

1,035,148

4,891,869

19,549,693

4,275,000

4,750,000

3,793,750

880,184

45,558,139

2,996,419

2,109,122

80,089,531

1,841,374

28,746,077

10,501,686

11,685,229

1,011,765

1,011,765

CYFANSWM
£
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Atodiad 3

Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf 5 Mlynedd 2021/22 - 2025/26
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Atodiad 4

Cynllunio Busnes y Cyfrif Refeniw Tai – Model Ariannol
30 Mlynedd
Archwiliwyd
2019/20

Rhagolwg
2020/21

1
2021/22

2
2022/23

3
2023/24

4
2024/25

Gwelliannau a Chynnal a Chadw SATC

58,363

36,377

48,176

43,821

42,368

39,889

Adeiladu newydd

919

1,769

3,397

900

1,000

4,000

Adfywio / Ailfodelu stoc presennol

22

237

5,996

6,234

3,389

2,334

Caffael eiddo presennol

2,095

1,350

1,283

950

950

0

Caffael tir

0

0

0

0

0

0

Gwelliannau eraill

0

0

0

0

0

0

Gwariant Cyfalaf Arall

0

0

0

0

0

0

Llithriant

0

0

0

0

0

0

Is-gyfanswm

61,399

39,733

58,852

51,905

47,706

46,223

Cyllid wedi ei ddwyn ymlaen

0

0

0

0

0

0

Lwfans Gwaith Trwsio Mawr

7,550

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

Derbyniadau Cyfalaf

4,684

2,990

2,000

0

0

0

Benthyca

46,500

24,375

47,176

40,255

35,934

33,413

Ffynonellau Cyllid Eraill

0

0

0

0

0

0

Gwariant Cyfalaf wedi ei ariannu gan CRT

2,665

4,829

2,136

4,111

4,233

5,271

Is-gyfanswm

61,399

39,733

58,852

51,905

47,706

46,223

Diffyg Cyllid Cyfalaf

0

0

0

0

0

0

Diffyg Cyfalaf Cronnol

0

0

0

0

0

0

Rheolaeth

7,083

7,160

8,302

8,968

8,937

9,010

Trwsio a Chynnal

24,826

19,810

21,524

18,894

19,272

19,658

Llog

10,303

10,632

10,740

11,100

11,323

11,856

Costau Ariannu Cyfalaf

8,822

10,674

11,658

13,460

15,013

16,399

Is-gyfanswm

51,034

48,276

52,223

52,423

54,546

56,923

Incwm Rhent Gros

53,421

53,989

54,918

56,651

58,362

61,256

Garej

550

542

550

561

572

584

Taliadau Gwasanaeth

347

325

367

374

382

389

Incwm Rhent Masnachol Arall

483

478

483

486

489

492

Cartrefi gwag

(2,390)

(2,984)

(2,743)

(2,261)

(1,748)

(1,225)

Drwgddyledion

(563)

(1,076)

(1,044)

(1,133)

(1,167)

(1,225)

Grant Tai Fforddiadwy LlC

190

167

167

167

167

167

Llog ar Falansau

33

25

25

23

23

23

Incwm Arall

1,634

1,634

1,634

1,667

1,700

1,734

Is-gyfanswm

53,705

53,100

54,356

56,534

58,779

62,195

Gwarged / - Diffyg am y Flwyddyn

2,671

4,824

2,133

4,111

4,233

5,271

Gwariant Cyfalaf wedi ei ariannu gan CRT

2,665

4,829

2,136

4,111

4,233

5,271

0

0

0

0

Cyllid Cyfalaf

Gwariant Refeniw

Cyllid Refeniw

Ad-dalu benthyciad gwirfoddol
Balans Wedi’i Ddwyn Ymlaen (CRT Wrth Gefn)

5,025

5,030

5,026

5,023

5,023

5,023

Gwarged / - Diffyg ar ôl CERA

6

(5)

(3)

(0)

(0)

0

Balans Wedi’i Gario Ymlaen (CRT Wrth Gefn)

5,030

5,026

5,023

5,023

5,023

5,023
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5
2025/26

63

6
2026/27

7
2027/28

8
2028/29

9
2029/30

10
2030/31

11
2031/32

12
2032/33

13
2033/34

14
2034/35

37,849

35,906

28,788

29,673

25,225

22,307

19,822

16,308

21,778

38,222

5,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

0

0

0

2,380

3,258

3,569

3,466

2,973

2,781

127

130

133

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,029

40,964

34,157

34,940

29,998

26,888

21,749

16,438

21,911

38,358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,535

29,738

22,885

23,168

17,598

12,085

6,772

0

2,312

17,280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,955

3,687

3,733

4,233

4,861

7,263

7,438

8,899

12,059

13,538

46,029

40,964

34,157

34,940

29,998

26,888

21,749

16,438

21,911

38,357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

8,986

9,166

9,349

9,536

9,727

9,922

10,120

10,322

10,529

10,740

20,051

20,452

20,861

21,278

21,704

22,138

22,581

23,032

23,493

23,963

12,340

12,731

12,911

12,978

12,947

12,729

12,342

11,771

11,147

10,799

17,688

19,019

20,164

21,045

21,936

22,611

23,073

23,330

23,325

23,411

59,065

61,368

63,286

64,838

66,313

67,399

68,115

68,456

68,494

68,913

62,057

64,114

66,098

68,172

70,299

73,866

74,727

77,010

79,321

81,700

595

607

619

632

644

657

670

684

698

711

397

405

413

422

430

439

447

456

465

475

496

499

502

506

509

513

517

520

524

528

(1,241)

(1,282)

(1,322)

(1,363)

(1,406)

(1,477)

(1,495)

(1,540)

(1,586)

(1,634)

(1,241)

(1,282)

(1,322)

(1,363)

(1,406)

(1,477)

(1,495)

(1,540)

(1,586)

(1,634)

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

23

23

23

23

23

23

23

24

24

23

1,769

1,804

1,840

1,877

1,914

1,953

1,992

2,032

2,072

2,114

63,021

65,055

67,019

69,071

71,175

74,662

75,553

77,812

80,097

82,449

3,955

3,687

3,733

4,233

4,861

7,263

7,438

9,356

11,603

13,537

3,955

3,687

3,733

4,233

4,861

7,263

7,438

8,899

12,059

13,538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,479

5,024

0

(0)

0

0

(0)

(0)

(0)

457

(456)

(1)

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,023

5,479

5,024

5,023
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15
2035/36

16
2036/37

17
2037/38

18
2038/39

19
2039/40

20
2040/41

Gwelliannau a Chynnal a Chadw SATC

34,992

34,352

27,144

26,030

24,756

26,259

Adeiladu newydd

0

0

0

0

0

0

Adfywio / Ailfodelu stoc presennol

138

141

143

146

149

152

Caffael eiddo presennol

0

0

0

0

0

0

Caffael tir

0

0

0

0

0

0

Gwelliannau eraill

0

0

0

0

0

0

Gwariant Cyfalaf Arall

0

0

0

0

0

0

Llithriant

0

0

0

0

0

0

Is-gyfanswm

35,130

34,493

27,287

26,176

24,906

26,411

Cyllid wedi ei ddwyn ymlaen

0

0

0

0

0

0

Lwfans Gwaith Trwsio Mawr

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

Derbyniadau Cyfalaf

0

0

0

0

0

0

Benthyca

11,184

10,357

894

0

0

0

Ffynonellau Cyllid Eraill

0

0

0

0

0

0

Gwariant Cyfalaf wedi ei ariannu gan CRT

16,406

16,596

18,854

18,637

17,367

18,872

Is-gyfanswm

35,129

34,492

27,287

26,176

24,906

26,411

Diffyg Cyllid Cyfalaf

0

0

0

0

0

0

Diffyg Cyfalaf Cronnol

1

2

2

2

2

2

Rheolaeth

10,954

11,173

11,397

11,625

11,857

12,094

Trwsio a Chynnal

24,442

24,931

25,429

25,938

26,457

26,986

Llog

10,550

10,166

9,621

8,932

8,252

7,577

Costau Ariannu Cyfalaf

24,074

24,502

24,637

24,315

24,310

23,666

Is-gyfanswm

70,020

70,772

71,085

70,810

70,876

70,323

Incwm Rhent Gros

85,770

86,677

89,278

91,957

94,716

97,557

Garej

726

740

755

770

786

801

Taliadau Gwasanaeth

484

494

504

514

524

535

Incwm Rhent Masnachol Arall

532

536

540

544

549

553

Cartrefi gwag

(1,715)

(1,734)

(1,786)

(1,839)

(1,894)

(1,951)

Drwgddyledion

(1,715)

(1,734)

(1,786)

(1,839)

(1,894)

(1,951)

Grant Tai Fforddiadwy LlC

167

167

167

167

167

167

Llog ar Falansau

23

23

23

30

47

73

Incwm Arall

2,156

2,199

2,243

2,288

0

0

Is-gyfanswm

86,426

87,368

89,938

92,592

93,000

95,783

Gwarged / - Diffyg am y Flwyddyn

16,406

16,596

18,854

21,781

22,124

25,460

Gwariant Cyfalaf wedi ei ariannu gan CRT

16,406

16,596

18,854

18,637

17,367

18,872

Ad-dalu benthyciad gwirfoddol

0

0

0

0

0

0

Balans Wedi’i Ddwyn Ymlaen (CRT Wrth Gefn)

5,023

5,023

5,023

5,023

8,167

12,924

Gwarged / - Diffyg ar ôl CERA

(0)

(0)

(0)

3,144

4,757

6,588

Balans Wedi’i Gario Ymlaen (CRT Wrth Gefn)

5,023

5,023

5,023

8,167

12,924

19,512

Cyllid Cyfalaf

Gwariant Refeniw

Cyllid Refeniw
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21
2041/42
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22
2042/43

23
2043/44

24
2044/45

25
2045/46

26
2046/47

27
2047/48

28
2048/49

29
2049/50

30
2050/51

23,829

27,779

30,454

38,477

45,289

47,115

40,391

35,309

39,813

42,576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

158

162

165

168

171

175

178

182

186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,984

27,937

30,615

38,642

45,457

47,287

40,566

35,488

39,995

42,762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

7,539

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,445

20,398

23,076

31,103

37,918

39,748

33,027

27,949

32,456

35,223

23,984

27,937

30,615

38,642

45,457

47,287

40,566

35,488

39,995

42,762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12,336

12,583

12,835

13,091

13,353

13,620

13,893

14,171

14,454

14,743

27,526

28,076

28,638

29,210

29,795

30,391

30,998

31,618

32,251

32,896

6,922

6,296

5,703

5,142

4,616

4,136

3,638

3,196

2,801

2,447

22,700

21,495

20,332

19,289

17,424

16,446

16,440

14,625

13,076

11,690

69,484

68,450

67,508

66,733

65,188

64,593

64,969

63,610

62,582

61,776

102,416

103,500

106,605

109,803

113,098

116,492

122,294

123,585

127,292

131,111

817

834

850

867

885

902

920

939

958

977

545

556

567

579

590

602

614

626

639

652

557

562

567

571

576

581

586

591

596

602

(2,048)

(2,070)

(2,132)

(2,196)

(2,262)

(2,330)

(2,446)

(2,472)

(2,546)

(2,622)

(2,048)

(2,070)

(2,132)

(2,196)

(2,262)

(2,330)

(2,446)

(2,472)

(2,546)

(2,622)

167

167

167

167

167

167

0

0

0

0

120

182

242

297

337

378

450

566

701

840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,527

101,660

104,734

107,892

111,130

114,463

119,973

121,364

125,094

128,937

31,043

33,210

37,226

41,159

45,942

49,870

55,004

57,754

62,511

67,160

16,445

20,398

23,076

31,103

37,918

39,748

33,027

27,949

32,456

35,223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,512

34,109

46,921

61,070

71,127

79,151

89,273

111,250

141,055

171,110

14,597

12,811

14,150

10,056

8,024

10,122

21,977

29,805

30,055

31,938

34,109

46,921

61,070

71,127

79,151

89,273

111,250

141,055

171,110

203,048
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